
. 
' 

,... ,.-,..--............. ----"" 
• SAYISI HE& YEBDIC i 

ıt.URUS 1 4 Mart 1939 
SAL 1 

~--

NİMET GiSESİ "'ı 
50,000 LİHA YI 

Cihangirde Dilğiln Merasimi yapıldıb 

esnada müjdelenen Bayan 'Nebalıale ka
:r.a.ndıl'dı. Adrese dikkat: İstanbul Eminönü 1 
Tramvay Cad. No. 29/ 31. 

=----------~ 

SATI: 723 
YAZI İŞLERİ: TELEFON: 201327 
İstanbul Caialotlu Nurnoamanlye No. M En son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi İDARE· İLAN: Tel: 20327 

Telııraf : İst. Son Telgrat 

• 
intihaba ' 
Girerken MAKiNEYE VERiRKEN • • 

Yarın memleketin ber ye
rinde başlıyacak olan in
tihab Türk milletinin siyasi 
olgunluğunun bir kere da
ha bütün dünya nazarında 
denenmesi olacaktır. 

200,000 Alman Askeri Hududda! 
Almanların Bugün Slovakya Uzerine Yürümeleri ihtimali Var 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

Y 
arın İstanbulda ve memle
ketin her tarafında ikinci 
müntehib seçimi fillen baş

lıyor. Reyi hafi, bütün vatandaş-

Slovak Meclisinden Bugün Müstakil Slovak Hükumetinin Kurulması İstenecek; Slovakların Şefi 
Hitlerle Görüştü ve Tayyare İle Memleketine Döndü; Vaziyet Bir Avrupa Harbini Doğuracak mt? 

B 
erlin 14 (A.A.)- İyi maHlmat almakta olan ı 1913 sınıfına mensub gençlerin nagihani olarak 
mehafil yekfuıu 200,000 kişiye baliğ olan 14 Münihte siliıh altına çağırılmış oldukları ve askeri 
Alman fırkasının üç noktada tahaşşüd etmiş trenlerin Viyanaya gitmek üzere Münihten hare -

olduğunu ve bugünkü salı sabahı Çekeslovakyada 
harekete geçeceğini istihbaratına atfen bildirmekte 
ise de bu istihbarını teyid edecek malılınat almamış
tır. 

Bu 14 fırka, Dresden, Leipzig ve Viyanada tah
şld edilmiş üç ordu halinde cemedilıniştir. Bu fır
kaların hedeflerinin Brnone ve Bratislava olduğu 

ket ettikleri haber verilmektedir. 

Zannolunduğuna göre Münib askeri makamatı, 

hususi eşhasa aid kamyonlara vaz'ıyed etmişlerdir. 

Bratislava 14 (A.A.)- Tisso, dün akşam saat 
19 dan 22 ye kadar Hitler ile görüştükten sonra 

tayyare ile Viyanaya hareket etmiştir. Mumaileyh, 
oradan otomobille Bratislavaya gelmiştir. Slovak 

nazırları, burada fevkalade bir içtima akdetmiş -
!erdir. 

İyi malumat almakta olan mehafil, Slovak hü-

kfımetinin bugün parlamentodan yeni müstakil 

Slovak devletinin teessüsünü kabul etmesin; taleb 

edeceğini beyan etmektedir. Bu yeni devlet, Tisso 

tarafından idar edilecek ve kendisine dvlet reisi 
denilıniyecek, •millet babası. denilecektir. 

Bu mehafil, yeni devletin totaliter olacağını ve 
Tissonun yanında nazırlar değil, müşavirlerden 

mürekkeb bir gruh bulunacağını ilave etmektedir· 
!er. 

Halihazırda askeri kuvvetler, Bratislavada ni-
zam ve asayişi temin etmektedirler. 

Caddelerde nizam ve asayiş halkın yüzde 30 u
nu teşkil etmekte olan Alınanlar tarafından temin 
olunmaktadır. 

Siyasi vaziyette vukua gelen değişikliklerin 

sür'at ve şiddeti altında ezilmiş bir hale gelmiş O· 

lan Slbvaklar, büyük bir şaşkınlık içindedirler. 
Çekler alelacele Slovak arazisini terketmektedirler. 

ların en üstün hak ve mes'uliyet
lerindendir. Bilhassa, Kemalist 
Türkiye gibi idaresi millet haki
miyetine dayanan memleketlerde 
bu hak herşeyin fevkinde bir 
mes'uliyet ifadesi taşımaktadır. 

Bunun içindir ki, yarın kullana • 
cağımız reylerin büyük bir değer 
ve hususiyeti vardır. Reylerimizi 
toplıyacak ve asıl meb'uslara rey 
verecek olan müntehibi saniler 
de dört yıl boyunca milli mukad
deratunıza hükmedecek bulunan 
TiiTkiye Büyük MilJct Meclisi a· 
zalarını seçeceklerdir ki, bu vazı. 
yette yarınki intihabın büyük 
husmiyet ve değeri bir kere daha 
kendiliğinden tebarüz etmekte -
dir. 

ı söylenmektedir. 

~-mm ................ _. .... __ .................... nm ......................................................................................... .. 

Yarın reylerimizi hnkl,..-ında 

kullanacağımız mllntehibi sanl 
naınzcdleri dün akşamdanberi 

efkarı umumiyeye arzedilmiş bu
lunuyorlar. Bunların hepsi Cum
huriyet Halk Partisi namzedle -
rjdirler. 

Sosyal faziletleri ile, karakter
leri ile, idealleri ile, bu memle • 
kete olan hizmetleri ve bağlılık
ları ile temayüz eden ve .. ayrıca 
da memleketi kurtaran, kuran ve 
bütün inkılablarımıza analık eden 
Partinin naınzedleri olan bu şah· 
siyetlere hiç düşünmeden ve te
reddüd göstermeden rey vermek 
hiç şüphe yok ki, herşeyden önce 
vatandaşların Partiye, onun ida
resine ve •• onun Büyük Şefine 
bilakaydüşart olmak gereken 
inap ve itimadlarını tezahür et
tirecektir. Ve .. yine ikinci miin
tehiblerin İnönii'nün imzasını ta· 

Seçim Yarın Başlıyor 
Şef İnönü Meb'us 

Millete Bir de 
Namzedi eri 
Beyanname 

Listesi İle Beraber 
Neşredecek .. 

Cumhuriyet Halk Partisi Umumi 
Reis Vekili ve Başvekil 

Refik Saydam 

lstanbulda ilan 
E d i 1 en ikinci 
Müntehiblar 
Arasında Kimler 

Var? 
----Parti Divanının Bugün 

Toplanması ihtimali 
Kuvvetli 
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Cumnurtyet flalk Partisi Gener 
Sekreteri Erzurum saylavı 

Dr. Fikri Tuzer 

şıyacak olan meb'us listesiue hiç Ankara 14 (Hususi muhabi - ı den birkaç gün evvel ilan edile- ı Meclis Reisi Abdülhalik Renda, 
tereddüdsüz rey vermeleri de rimizden, telefonla) - Meb- cektir. Milli Şef, yeni namzedlerin Başvekil Refik Saydam ile intihab 
ayni iuan, itiınad ve yekpareliğin us intihabının 26 mart pa- tesbitinde büyük hassasiyet gös- işleri etrafında bir saat kadar gö-
eıı mütebariz ifadesi olacaktır. zar günü yapılması kat'i olarak termektedir. rüşmüştür. 

Bugün müiıht kararlara saııne olacak olan Bratislava şehri 

• 
/ngi tere ve Fransa Çeko-Slovakya 
Hadiselerine Müdahale Etmiyecek 

Prag Kabinesi, Slovakya Mecli~inin Vereceği 
Karara Göre Bir Hattıhareket ittihaz Edecek 

Karadeniz 
Ve Egede 

Fırtına 

B erlin 14 (AA.) - Saliihi -
yettar müşahidleı:, federal 
Çekoslovak devletinin sta • 

tüsünü tadil etmek üzere Alınan
yanın yakında kat'i bir hareketle 
müdahale edeceğine kani bulun· 
maktadırlar. 

olan şayja ısarrla ortada dob~ • 
maktadır. 

Müşahidler, Alman makamatının 

Çekler tarafından altı aydanberi 
Alınanyaya karşı takih edilen hat. 
tı hareketten sıkılın19 ve Münih 
itilafları ile Viyana hakem kara
rının ihdas etmiş olduğu vaziyet! 
yeniden gözden geçirmeğe karar Başunızı yirmi yıllık bir ma- tesbit edildiği cihetle seçim faa •

1 

Dün öğleden sonra Büyük Mil- Meb'us naınzed listesini kat'i o-
ziyc çevirip de tekrar buı:üne ge. liyeti buna göre tanzım edılmıştır. Jet Meclisi binasını teşrif eden larak tanzim etmek üzere parti K aradenizdeki fırtına hafif-
lircliğinıiz vakit bu itimadın, bu Yeni meb'ııs namzedleri seçim- Reisicumhur İnönü orada (Uevamı 6 ıncı sahifede) !emi ştir. Dün, fırtına yü -
inan ve yekpareliğin ne kadar l=============;;==================="':::=:::==~'::======I züncien Ka.radenize çıka-

Tekziblere rağmen Çekoslovak 
hududunda Alınanların askeri ha
rekat icra etmiş olduklarına dair (Devamı 6 ıncı sahüede) 

~::~~:d:~~n01:::~·m::: Kürtdağl isyanı Sular idaresi Halktan ınıyara~:eU:!::r:n~ı0:::~:d~;k· 
~~~:.d;:~~ur~esliın etmemenin Dört Tahtelbahir 

Memleketi lokma lokma eden Devam Ediyor Eski Devre Nazar an 
her çeşid düşman kuvveti ve is-

tila hırsı karşfimda Atatürkün Asileri Tenkil Etmek F ı p Al açtığı istiklal bayrağı altına Türk az a ara mış 
(Devamı 6 met sahifede) Kolay Olmıyacak 

1 
Reisicumhur 

• 
lnönü'nün 

Kabul Resmi 
~ 

Bugün de Binbaşı 
Rütbesini H a iz 

Askerlerle Eşlerine 
Çay Veriliyor 

Ankara 14 (Hususi muha -
birimizden) - Reisicumhur 
lnönii bu akşam saat 17 de bu-

. rada buıunan ve binbaşı riit-
. i haiz olan zabitlerle eş

Rıiyaseticumhur köş - 1 
· aat 17,30 da bir çay 1 

_' il~ me . davet eylemiştir. 
Z~~afetl'llbır resmi kabul ta • 
~ edecektiT. 

H aleb 14 (Hususi)- Kürd
dağı isyanı devam etmek
tedir. Bu isyanı bastırmak 

için alınan tedbirler henüz müs
bet bir netice vermiş değildir. 

Asiler Fransız tayyarelerine 
karşı şiddetli hareket ettiklerin· 
den isyan bareıtetini kolaylıkla 
tenkil etmek mümkün olama • 
maktadır. 

İngilter~ 
Harbe 

Girse idi 
Lord Halifaks'ın 

Bir Nutku 
Yeni 

(Yazısı 6 IDCI liBhitede) 

Sular idaresinin şehirde yaptı ğı yeni tesisattan bir ameliye 

B elediyeye bağlı Sular ida
resi muamelatının tetkikı
ne devam edilmektedir. 

Yapılan ihbarlar arasında ida
renin fazla masraflarını önlemek 
için abonelerinden terkos şirketi 

devrindekine nazaran bir kaç 

misli fazla su parası aldığı ihbar 

edilmiştir. Bazı vesaik ve fatura

ya müstenid olan bu ihbar da di

ğerleri gibi tetkik olunacaktır. 

İki muhrib 
Ismarladık 

Bugün gelen Taymis gazetesi 
yazıyor: 

Vickers - Armstrong firır...:sı 

Türkiye hükumetinden tlört tah
telbahir inşası için sipariş a!;ıuş

tır. Bu denizaltı gemileri Bar . 
row-in-Furness'de inşa edilecek· 
tir. Türkiye hükfuneti daha evvel 
iki muhrib sipariş etmiştir. ,. 

Milletler için en büyük Jruv
vet, her silôhtan keskin, her 
kudretten üstün en büyük 
kuvvet, kendi ev!adları ara· 
sındaki birlik kuvvetidir. Bil
hassa, nüfusları çok milletle· 
rin henüz insaniyet ideali için 
istikrar bulmamış hırs siya· 
setleri karşmnda, nüfusları 

daha az milletlerin ~şlıca 

dayandıkları kuvvet, kendi 
içlerindeki nifaksız beraber
lik kudretidir. 

i. İNÖNÜ 

Yaralı kadın ölfüntinden ön re hast..ııaheye götürülürken 

Hastahaneye Giderken 
Öldü Katil Yakalandı 

1 D 
ün akşam Beyoğlunda feci 
bir cinayet işlenmiş bir a
mele bir erkekle metres ha

yatı yaşıyan kızkardeşini bıçakla 

feci surette öldürmüştür. Tahki
katırmza göre cinayet şöyle işlen
miştir: 

Erzincanlı Hasan ve Esma a • 

dında iki kardeş senelerce evvel 
memleketlerinden İstanbula gel
mişler bir müddet burada işsiz do
laştıktan sonra Hasan Yedikulede 
Kazlıçeşmedeki tabakhanelerden 
birinde iş bularak hayatını ka • 
zanmağa başlamış kız karde§. E& 

(Dev &mJ 6 mcı aahilede) 
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1 HADiSELER KARŞISINDA~ 
'--------Son Telgraf,_, --
NACİ SADULLAH 

İLE AllBABLIK 

Ç
ok sevdiğim arkadaşım ve 
dostum Naci Sadullahın ya
nlarını hergün lezzetle o

kuvorum. Artık, cgazetelerle şa

kalar• liitununun öylt< tiryakisi 

oldum ki, her sabah, karışık, >i -

yas! Avrupa meselel~ri,.,de'1 ün

ce, biraz şaka dinlemeı<, okumak 

lştihaını açan bir aparatif gıbi, 

bende bir itiyad halini üJı 

Dostum neler, neler yazmıyor 

ki .. Kimlere çatmıyor, kimlerle 

;akalaşınıyor k: .. Naci Sadulla -

hın zeki ve kıvrak kalemi, öyle us

talıklı akrobasilerle fikırler ara

sında dolaşıyor ki, ari hareketi 

Tapınağa kalkışan acemi b;r ka
lem sahibinin elinde bu şakalaş

malar, muhatablarını katil edebi

lir. Bu işde ustasın N ad, vesseliım .. 

Yalnız, dikkat et! 

Şaka yapayım derken .•. 

Başka birşey yapma ı , 

Haydi hoşça kal, Allah kalemi

ne kuvvet. zekana cel:itk: versin!. 

RADYO İSTASYONLARINDA 

KARIŞIK LİSANLAR 

Avrupa radyo istasyonlarının 

birer Babil kulesi olduğundan, 

Server Bedi şikayet ediyor. Bu şi

kayet doğrudur. Hiçbir memle • 

ketin radyosu kendi dilile konuş

maz oldu. Milletler, birbirlerine 

hoş görünmek, kendi siyasi nok

ta! nazarlarına sevdalı toplamak 
için, bütün dünya lisanları ile 
neşriyat yapıyorlar. Parisde al • 

manca, Bertin radyosunda fran -
sızca, Londrada arabca, Romada 
habeşçe konuşuluyor. İnsan radyo 

düğmesini çevirip bir merkez a
rarken, adeta tereddüde düşüyor: 

adeta tereddüde düşüyor: 

- Parisi arıyordum amma, al
manca konuşuluyor. Sakın bu -
rası Bedin olmasın?. 

Diyorsunuz?. 

Muallim 
Toplantıları 
Sona Erdi 

Ecnebi ve akalliyet mektebleri 
lise ve orta kısım türkçe ve kül
tür dersleri muallimleri ik.ncı ıç
tiınalarını Alman lisesinac yap
mışlardır. Hazırlanan raporun 
Vekilete arzına karar verilmiştir. 

Maarif memurlarının yapmak
ta olduğu toplantılar da bitmiş -
tir. İlk mekteb muallimleri te • 
kaüdlük müddetinin 15 sene in
mesin~ köyde çalışan muallim -
!erin köylere bağlanması için ted
bir alınmasını, kıdem zamlarının 
tam vaktinde verilmesini, öğ -

retmenlere yüksek tahsil kapıları
nın açılmasını, nakil vasıtaların
dan istifadelerini, ikinci devrede 
grup usulünün ihdasına müsaa
de edilmesini, türkçe tedrisatının 
takviyesini istemektedirk!r. 

Bugün ecnebi ve akalliyet mek-

Bülbülün çektiği dili beHisı 

imiş .. Yer yüzünde lisan olmasa 
imiş, ne rahat edecekmişiz .. 

BELEDİYEDEKİ MÜFETTİŞLFR 

KAFİ GELMİYORMUŞ -
Belediyenin eski senelerine aid 

pürüzlü işleri o kadar çokmuş ki, 
bu meseleleri tahkik ~den mü -
!ettişler kafi gelmiyormuş, Anka
radan, yeniden müfettiş istenmiş .. 
Böyle, her gün yeni bir ihbar ya
pıldıkça, yeni bir pürüz meydana 
çıktıkça, bütün müfettişleri kad -
rosile alıp getirseler, yıne yetiş -
miyccek galiba .. Bu iş, böyle ol
maz .. Geçmiş senelerde, Belediye
de hangi işlerin doğru yapıldığı 
tahkik edilsin, tahkiknt daha ko
lay ve çab11k yürür. Netice çabu
cak meydana çıkar. Ondan sonra: 

- Diğer işlerin hepsi pürüzlü 
imiş, der, tahkikata nihayet ve -
rilir, vessc1cim!. 

ANASİL PARİSLİ 

OLANLAR ARANIYOR 

Pari.>te, alimler garib bir şece
re araştırmasına başlamışlar .. An 
asıl Parisli olan kaç kişi var? .. 
Bunu meydana çıkaracaklarını~ .. 1 
Dört beş batın baba tarafının Pa-ı 
risdc doğmuş, büyümüş olması lıi

zımmış .. Aslan Fransız ve Parisli 
olması l:izım imiş-. 

Şimdiye kadar elde edılen ne
ticelere göre, dört milyon nüfuslu 
Parisde, bu şekilde ancak beş al
yüz aile varmış .. Üst tarafı hep 
yanaşma imiş.. Garib bir netice 
değil mi? .. 

KIŞ Şİl\IDİ SON 

CİLVELERİNİ YAPIYOR 

Mart kapıdan baktırır, kazma 
kürek yaktırır, sözünün kerame • 
tine bir kere daha inandım. Gün
lerce devam eden son yağmurlar, 
soğuk ve kar serpmesi hepimizin 
canını sıktı. Fakat, nekadar yapsa, 
nafile, diyorlar .. Çünkii önümüz 
yaz.. Yokuş yukarı değil, yokuş 
aşağı iniyoruz. 

Kış son cilvelerini yapıyor .. 

AHMED RAUF 

' 

KOÇUK 1 
HABE.RLER 

ı___,.;_;.;..._-

* Belediyede memurlara yar
dını. sandığının nizamnamesi ta
dil edilecektir. * Yeni belediye bütçesile mu
hasebe teşkilatına seksen memur 
daha alınacaktır. 

* Mülkiye müfettişi Ali Seyfi 
Dolmabahçe hadisesi etrafında 

dün de bir komiserle dört polisin 
malumatına müracaa: etmiştir. 

* Takas talimatname-sır.de ih
racatımızı kolaylaştırnıaı~ ıçin 

bazı değişiklikler yapılmıştır. * Miliino panayırına iştiraki

miz takarrür etmiştir. 
* Barbaros türbesinin civa -

rında yapılacak istimlak planını 
N aba Vekfileti tasdik etmiştir. 

teblerinin ilk kısım_larında çalı

şan türkçe ve kültür derslerin mu
allimleri bugün öğleden sonra 
Sen Benua lisesinde toplanarak 
raporlarını hazırlıyacaklardır. 

Ha lif enin Sarayında 1 

ı_e_i_r_i_s~,_n_y_o_ı _G_u_· z_e_li_, 
Tarihi Roman: No. 22 

Sadık sihirbazın evine girdiği 

zaman, Moya, önündeki içi ateş 
dolu bir ma.1'galın içine ellerini u
zatmış, birçok çivileri altüst edi
yor, bazılarını da ma~a ile çekip 
atıyordu. 

Moya Haccacın kölesini görün
ce gülümsedi: 

- Gel bakalım, Sadık! dedi. Yi-
ne ne istiyorsun? 

Köleye yer gösterdi: 
Sadık mangalın önüne oturdu. 
- Bilirsin ki, ben senin en iyi 

mü ·terileridenlm, Moya! Bugün. 
Haccacın zevceleri tarafınd,an de-

Yazan: CELAL CENGİZ 

ğil, bizzat Haccac tarafından ge
liyorum. Efendimizin bir derdi 
var .. Ona çare bulacaksın! 

- Söyle bakalım .. Haccac, Ha
lifenin yeni gözdesini mi seviyor? 

- Hayır .. Hayır .. Efendimiz çok 
zalim ve şiddetlidir amma, kim
senin karısında ve sevgilisinde 
gözü yoktur. 0, Fatmaya gönül 
vermiş ... 

Sihirbaz yan gözle kölenin yü
züne baktı: 

- O vahşi kadını seviyor de
mek?! 

- Evet.. Onu istemeğe geldim 

Tayyare 
Sefer[e~i 
Başllyor 

P O L • 
1 s Modern 

lstanbul 
Limanı 

Ve .. Mahkemeler 
;•. •-.;, ... •• ~ •r"'• .. . . ..... •.> ":• - '• ., • 

Yeniden Emniyet 
Tedbirleri Alındı 

Hava postalarımızın nisandan 

O Benim 
Mekteh 

itibaren daha geniş mikyasta se- k 
ferlerin: başlıyacağın'., bu ~eyan- ar adaşım 
"~ yem tayyareler a.ınacagını ve 
tehlike ihtimalini kat'i surette ber- _, __ _ 

taraf etmiş olmak i<.)n emniyet Fakat Ben Yine 
hava meydanları tesis edileceğini 
geçen gün yazmıştık. Bu cümle • 
den olmak üzere Ad~nJd~ yapıl
makta olan hava meyrfc,nırıın tes
viyesi bir hayli ilerlemiştir. Bun
dan sonra, ayrıca, yumuşak be -
tonla iki pist yapılacakl.Jr. Ziya 
tertibatı için çalışmalıır hızla de
vam etmektedir. Bu ziya tertibatı 
da iyi neticeler vermiştir. Her ak
şam saat 23 de Ankara, İzmir ve 
Yeşi!köy hava limanları arasında 
telsiz muhabrrelcri yapılmakta

dır. Diğer tesisatta nh;andan ev
vel tamamen ikmal edilmiş ola • 
caktır. 

Devlet Hava yolları umum mü
dürlüğü Edirnede bir t<ıyyare mey
danı yapacaktır. 

Edirnedeki meydan transit ge
çecek tayyarelerin ilk uğrağı o- ı 

Jacaktır. Memleketimize haricden j 
gelecek tayyareler de bu meydana 
uğrıyacak veya Türkiyeye gele • 
ceklerini evvelden haber vere -
cektir. 
Bükreş, Ankara. Kahire arasın

da diğer bir tayyare hattı ihdas o
lunacaktır. Bu hatta Türk ve Ro
men tayyareleri çalışacaktır. Se -
!erlerden biri Türk diğeri Romen 
tayyarecileri ile münavebe sure
tile idare edilecektir. Yakında Ro
manyadan bir heyet Ankaraya ge
lerek bu hususta tem<ıslar yapa
caktır. 

Nafıa Vekaleti Hnva yollarının 
teşkilatını genişletecek, beyne! -
milel havacılık ilerlemeleri ile mü
tenasib olarak tevsi edecektir. 

Mevcud pilot kadrosunu ihtiyaca 
göre çoğaltmak için yakında tay
yarecilerimizden mürekkeb bir 
grup staj için A vrupaya gönderi
lecektir. 

Belediye İktısad 
Müdürlüğü 

Üç gün evvelki nüshamızda be
lediyede bazı değişiklikler ola -
cağını, bu arada İktısad Müdürü
nün de derhal değiştirileceğini 

yazmıştık. 

Ald>ğımız haberlere göre İstan· 
bul Belediyesi iktısad işleri mü
dürlüğüne İktısad Vekaleti kredi 
işleri müdürü Safet tayin edil
miştir. Yeni müdür tahsilini Av
rupada ikmal etmiş bir iktısad

cıdır. 

.......................... 
Millet mürakabesinin iılare Ü· 

zerinde hakiki ve f'ili olJuğuna 
milletçe kanaat edinilmedil<çe 
Halk idaresi vardır denilemez . .Bu 
karuıati kuvvetlendirecek Mille
tin seçimlerdeki reyleridir. 

--
senden. 

- Pekalıi. 

- Fakat, çok çabuk olacak. 
Çünkü efendimbizin yakında yola 
çıkması muhtemeldir. 

- Onu da birlikte mi götüre -
cek? 

- Evet. Fatmayı yanından a • 
yırmak istemiyor. 

- Bir arslanla, dişi bir kapla • 
nın dostluğu kolay bir iş değildir 
amma.. Mademki Haccac emre -
diyor. Onu yola getirmeğe çalışa
cağım. 

Sadık, Fatmanın kaçtığını söy
ledi: 

- Onu tuzakla efendımizin ka
. pısına kadar getirmişlerdi. Fakat, 
dün gece kaçtı. 

- Bulamadınız mı? 

- Bütün şehri araciı!ar .. Bula-
madılar. Efendimiz çok merak e
diyor. Ya meydana çıkmaz•a! .. 

- Onun muhafızlarının yapa
mıyacağı bu işi; ben oturduğwn 

Doğrusunu Eöylerim 
İkinci ceza mahkemesi müba· 

şiri koridora çıktı. Kırkını geçmiş,ı 
saçları boyalı, gözleri sürmeli ka- ı 
dına: 

- Haydi Atiye, dedi. Gir içeri!. 

Bayan Atiye salona girdi. İki 
tarafına sallana sallana ve gayet 
ağır adımlarla yürüyerek, şahid -
lere mahsus olan yere geldi, dur
du. 

Hakim şahide: 

- Bildiklerini. gördüklerini doğ
ru ve eksiksiz olarak söyliyece • 
ğine ...... 

Sualini sorduğu zaman, kadın 

şu cevabı verdi: 

- Elbette ederim. Gerçi, Beria 
kızkardeşimin kızıdır. Fitantla 
kızını da severim. Bununla bera

ber ister kalbleri kırılsın, ister ba
na gücensinler, ben ne> Beria için, 
ne Fitnat için ve ne de kızı Sey

yare için mahkemeye geldim. Ben 
buraya Hak için şahidlik etmeğe 

geldim. Bu sebeble ne gödümse, 

ne duydumsa ve ne biliyorsam; 
hiçbir şey saklamadan, gizleme -
den doğru söyliyeceğ;m .. 

Bayan Atiye, doğru söy !iyece -
ğine hakimleri inandırdığına ka
naat getirdikten sonra, hadiseyi 
alatmağa başladı: 

- O gün efendim, komşulara 

gidecektim. Odamda hazırlanır -
ken, seyyare geldi ve bana mek
teb arkadaşı Mutarranın adresini 

sordu. Ben de kendisine: 

- Evini biliyorum amma kızım, 
sana adresini ver~miyeceğim, de· 

dim. Bunun üzerine kızcağız odam
dan ayrıldı. Kız aşağı kata inme

den, öteki odadan Beria çıktı. Kaş
larını çatarak, sert bir sesle, Sey
yareye: 

- Sen bizim katta ne arıyorsun? 
Diye bağırdı. Seyyare de: 

- Atiye teyzeme gelmiştim, se
nin odana girmedim ya! .. dedi. 

Beria pek öfkeli görünüyordu. 
Asabiyetinden ne yapacağını bile
miyordu. Nihayet yumdu gözünü, 
açtı ağzını... Kıza terbiyesiz mi 

demedi, ah lfıksız mı demedi\ e
depsiz mi demedi. v~lhasıl efen
dim, söylemedik lakırdı. etmedik 
küfür bırakmadı. 

Beria bu galiz küfürleri savur
dukça. Seyyare de om ~öyle mu
kabele ediyordu: 

- Sana iade ediyorum! 

Derken efendim, F•tnat hanım 
da geldi ve Beriaya ağ>ının payı
nı verdikten sonra, kızı ile bera
ber tekrar aşağı indi, kavga da 
bitti. 

MEHMED HiCRET 

ycrdt yaparım.. Merak etmesin. ı 
Fatma, dünyanın hangi köşesine 
kaçsa, ve hangi deliğe girip sak
lansa, cinlerim onu kolayca bulup 
getirirler buraya. 
Sadık koynundan bi• kese altın 

çıkarıp sihirbaza uzattı. 

- Şimdilik bunu al. Fatma 
geldiği zaman, seni daha çok 
memnun edeceğim. Başka bir di
leğin varsa, onu da söyle .. Efen
dimize gidince arzedeyim. 

3ilıirbaz keseyi açtı ve altın -
!arı görünce sevindi: 

- Hiçbir dileğim yok. Fatma
yı Haccacın ayağına düşürdük • 
ten sonra, evimin tamirini iJ.tiyo
rum. 

- Bu küçük iş canım. Evini 
ben bile tamir ettiririm. Hele sen 
işe başla .. Fatmayı bir kaç gün i
çinde meydana çıkar; bize göl\;" 
der. İstersen sana yeni bir ev 
de satın alırız. 

Sihirbaz ateşin içine gözlerini 

Satie 
Binası 
Davası 

Binalardan İhtiyat 
Tedbir Kaldırılacak 

Yenikapı ile Beyoğlu 
Nasıl Birleşecek?. 

Modern limanın Yenıkapıda ya
pılacağını yazmıştık. Yenikapının 

sapa bir yerde bulunduğu, !ima -
nın daha başka tarafta yapılması 
lazım geleceği iddiasında bulu • 
nanlar varsa da Belediye bu hu • 
susta da icabeden tedbirleri al • 
mıştır. 

Yenikapıda limandan itibaren 
Tepebaşına kadar genişliği, 45-60 
metre arasında tehalüf edecek bü
yük bir yol açılacaktır. Yenikapı 
limanına çıkan seyyahlar, oto -
mobil ve otobüslerden isfüade e
derek kolayca Beyoğluna geçebile
cektir. 

Denizbank, Satie şirketinin Salı
pazarındaki binasını satın alırken 

aldatıldığı iddiasilc bu şirket a
leyhine bir dava açmış ve muha
keme sonunda tahakkuk ve teza

hür edecek olan hakkının şirket
ten tahsilini kolaylaştırmak için 

Satienin Ayaspaşada ve Beyazıd
daki binalarına tedbiri ihtiyati 
koydurmuştu. 

Halbuki Nafıa Vekaleti Ayaspa
şadaki ve Beyazıddaki binaları is

timlak etmiş. fakat mahkemece 
binalara tedbiri ihtiyati va•edil

diği için ferağ muamelesi yapıla

mamıştır. Bunun üzerine Nafıa 
Vekaleti birini ticaret mahkem: -.

1 

sine müracaat ederek evvelce ıs

timlak edildiğini ve b:r.aların be-

Zeytinyağı Diye 
Pamuk Yağı 

Satmış 

deli olan 146 bin liranın Ziraat 

Bankasına yatırıldığını ve bu se

beble ihtiyati tedbiri11 bina!aJ"dan 

kaldırılarak mezkur istimlak be

deline vaz'ını istemiştir. Bu tale
be ne şirket ve ne de De:ıizbank 

itiraz ettiklerinden t~dbiri ihti -
yatinin paraya 
rilmiştir. 

vaz'ına karar ve-

KISA POLiS 
HABERLERi 

* Vatman Mchmcdin idaresin

deki tramvay Beyoğlundan geçer

ken Beyoğlunda Hava sokağında 

oturan L5.tife adında birine çar -

parak muhtelif yerlerinden yara
lamıştır. 

*Muzaffer, 

Murad adında dört kumarbaz Fa
tihde Şekerci hanınd3 17 numa - J 

ralı odada kumar oynı.rkrken suç 
üstünde yaknlanmışlardır. 

* Hoca Gıyaseddin mahalle -
sinde Maslak sokağınd1 oturan Şe

hab adında biri bir ;ı3rkı yüzün
den çıkan kavga neticesinde Mu

harremi bıçakla bacağından ya • 
ralamıştır. 

* Kurtuluşda Panorama apartı
manındn, Fatihde Kirmasti ame -
lesinden Basanın evinde ve Be

yoğlunda Kalyoncu caddesinde 
72 numaralı sütçü Lambonun dük
kanında yangın çıkmı sa da si -
rayete meydan verilmeden itfaiye! 

tarafından söndürülmüştür. 

Umumi hıfzıssıhha kanununa 
muhalif olarak aldığı, pamuk ya
ğı ile karısık zeytin yağını chalis 
Ayvalık. diye satmaktan suçlu 
Mıgırdıçın muhakemesine dün as
liye ikinci cezada devam edildL 

Dünkü cclscrlc z~ytin yağını 

tahlil eden kimyager Nebile ile 
Yeşilköy Belediye doktoru Sala
haddin şahid sıfatile sc•rguya çe
kildi. 

Kimyager şu ifadeyi verdi: 
c- Bize getirilen zeytinyağım 

tahlil ettiğimizde bunun % 40 pa
muk yağı ile karışık olduğunu an
ladık 

- Zeytinyağının saf olup ol
madığını bakkal anlıyabilir mi? 

- Eğer uzun zamandanberi, zey
tinyağı alıp satmakta ise tabü an
lar. Mahlut zeytinyağı hem ren
ginden, hem kokusunrtan ve hem 
de lezzetinden anlaşılır. Saf zey
tinyağının rengi yeşilimtırak sa

rıdır. Pamuk yağı ise sapsarıdır. 
Bunlar birbirine karıştırıldığı tak
dirde sarı bir renk hasıl olur. Son
ra, malfım olduğu veçhile, zeytin 
yağının kendine mahsus bir ko -
kusu ve tadı olduğu gibi, pamuk 
yağının kokusu ve lezzeti yine 
başkadır. 

- Mıgırdıç, bakkal dükkanını 

açalı ancak birkı..ç ay oldu. Ondan! 
evvel nalbur idi. Bır gün dükka
nına gittik. Orada zeyt 'nyağı te- 1 

nekeleriııc baktığımız 1 man, bun
ların üzerindeki etiketlerde cha
lis Ayvalık, yazısını gördük. Ya

ğın halis olup olmadığıı.ı öğren
mek için, tenekelerden birinden 
bir miktar aldık; tahlil ettirdiği -
mizde pamuk yağı ile karışık ol
duğunu öğrendik. 

Evrakın, mütalea için iddia ma
kamına verilmesine ve duruşma
nın 22 mayısa bırakılmasına karar 
veı ildi. 

* Birkaç gün evvel Şehremi - l·------------------•I 
ninde oturan Fatma adında bir 
kadın yalağının tutuşmasile muh
telif yerlerinden yanmış, Haseki 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Fatma hastanede dün ölmüştür. 

dikti.. Bir takım hayaletler gö
rür gibi oldu.. 

- Şimdi t.ir kadınla haşhaşa 

oturuyor. Onu bulacağım .. ve üç 
güne kadar Haccacın ayağıııa dü
şüreceğim. 

Haccacın kölesi sevinçle si -
hirbazın evinden çıkarak, koşa 

koşa döndü.. Ellendisine müjde
ledi: 

Yeni seçimin başında mcınle• 

ketimizin haiz olduğu kıymet ve 
kudret göz kamaştıracak bir va
ziyette bulunu yor. 

Fatma dan 
Dördüncü 

hep böyle 
geçti. 

-bir ses çıkmadı. 
gün.. beşinci gün 
hazırlıkla, intizarla 

Haccacın canı sıkılmıştı. 

gün kölesini çağırdı: 
Bir 

-- Bu herif beni aldattıysa, o -
nu Şamın ortasında ateşte taktı
rırım, git böyle söyle! 

Diye haykırdı. Sadık, sihirbaza 
koştu: - Fahma, üç gün sonra, kendi 

ayağile gelecek Siyid! 

• •• 
ÜÇ GÜN sorRA .. 

- Haniya, dedi, üç günde ken
di ayağile gelecekti Efendimizin 

' beklemekten sabrı tükendi. Fat
ma halıi meydanda yok. 

Aradan üç gün geçince, Hac • 
cac gözlerini yola dikti .. Kölesi
ne: 

- Belki bugün gelir, diyordı~ 
sofrala~ hazırlansın.. Fatmayı 

karşılasınlar. 

O gün akşama kadar Haccacın 
evinde hazı · '~r yapıldı.. sofra
lar kuruldu. 

Moya şaşırmıştı: 

O güne kadar Şamda mucizeye 
benzer harikalar gösteren sihir -
baz bu işte muvaffak olamıyor -
du?. 

- Cinlerim, Fatmaya tahakküm 
edemiyorlar.. Eli boş dönüyorlar. 
O gündenberi bu işle uğraşıyor 

(Devamı var) 

İngiliz-Fransız askeri 
anlaşması 

Yazan: Ahmed Şükrü BS:\U:Jl 

Bahriye ve hava nazırlarında6 

sonra İngilterenin Harbiye Nazı;J 
da avam kamarasında kara siliıJı· 
!arı hakkındaki programını ız:ılı 
etmiştir. Bu izahattan lngiltere • 
nin bu sene içinde kara silahlaP 
için 150 milyon İngiliz lirası sar· 
fetmiye karar verdiği anlaşılmak· 
tadır. İngiliz milli müdafaa bütçe" 
si, yuvarlak hesab, bf>ş yüz mil • 
yon İngiliz lirasına baliğ olmak· 
tadır. Bunun yüz elli milyon ın· 
giliz lirası, donanmaya ve bir 0 

kadarı kara silahlarına sarfedi • 
lecek. İki yüz milyon dl hava ku~· 
vetlerine tahs s edilecrktir. Bu · 
nun dikkate layık olan bir rok· 
tası, İngilterenın hava kuvvetle~ 
için kara sıliihlarından, hatta dO' 
nanmasından fazla para sarfetıııt 
sidir. Bu da milli mü<lafaanın bO 
cüçüncü koluna• tahsis edıJen .,ı· 
zifcnin ehemmiyetini tebarüz et· 
tirmektedir. 

İngiliz Harhıy~ Nazırı tarofın• 

dan izah edılen askeri haz ı, lı~ 
programı, ayni zama oda İngJte
renin dış politikasını da tenvır el 
tiği için her tarafta alaka uyan · 
dırmıştır. Hoare - Belişa, av ın 
kamarasında söylediği nutukll 
İngiltere'nin bir harb çıkar çık' 
maz, Avrupa kıt'asına on dol:~ 
fırka asker sevketmiye hazır ol • 
duğunu bildirmiştir. Harbiye 1'' 
zırı. bu askerlerin, hangi devJel1 

yardım için sevkedileceğini .:e 
nerelere çıkarılacai;'lnı söyleme.· 
mekle beraber. İngiliz dış poliU' 
kasının istikamet ve hedcf!tf1 

karşısında bu noktalar vazıhtır. 
· ıı Hakikat şudur ki İngn!tere ı 

Fransa arasındaki münasebetler, 
hart.den evvel bu iki devlet sra· 
smdaki karşılıklı münasebetı.ere 

... ~ 
benzemiye başlamı~tır. BuyU· 

•• harbden evvel, İngiltere uzun ı 
man •Splendid isolationo sıya: e
tini takib ettikten sonra 1904 sır 
nesinde Fransa ile Anlaşmıştı. il' 
anlaşmanın şartlarına bakılac•~ 
olursa, İngilterenin Fransaya ' 
dımda bu!··nması bahis mev:uO 
değildir. Fakat Alman>a, bu ar.· 
!aşmayı takib eden Fas buhr rıJ 

. ~ 
esnasında Fransayı tazyık etm 
başladı. Bu sırı.larda Fransarı~ 
müttefiki olan Rusya, .T aponya ·, 
harb halinde idi. İngıltere bu ı 
yik neticesinde Fran•anın A,~· 
padaki Alman hegeI!'onyasını 13• 
nıyacağından korktu. Ve Frarı 

saya askeri yardım v~dinde bU ' 
lundu. Bu vaid üzerine ir ki jn• 
gi!iz ve Fransız kurmayları arı': 
sında askeri ve bahd !!Ö: üşme 
!er başladı ve bu görüşmeler b 
yük harbe kadar devam etti. l' 
güribmeleri İngiltere namınn ıd 
re eden Harbiye Nazırı HoJdaııl 

.. k .. 1 .. •atlı FransRva m•Jm un o an sur 
• • • askeri yardımda bulunmak ıÇ,. 

İngiliz asker! teşkilatında e,JY 
bir inkıliib yaptııtını hatıralnrıP' 
darla anlatmaktadır. 

İngiliz - Fransız mür.asebetle~ 
şimdi de öyle bir çığıra girmiŞ1

1 Yakın zamanlra kadar yalnız~ 
siyasetini takib eden İngilter6 
Fransa ile siyası sahada anlaştılr 
tan sonra iki devlet kurmayls~ 
görüşmelere başlamışlardır. tn 

{Devamı 6 mcı sahi!edel 

Beş Altın 
Vakllle bir kaza merkezine bir •-' 

ptmlş.. Bakmış ki. iş yok.. Da va ı; 
mi7or. Kadı n e 7apsın?, Ao m.a k• 
cak?. Bir ıun çarşıyı dolaşıyorJJJıf 
Bir dük.kin oahlblne rascelm.lş: 

- K&ç eoclll'un var, deınıı; .• 
- Bir - . .ı 
- Ya.. Şer'an lkl çOCUk J'•P-;, 

lizmı rellrdl. Ver bakalım b.. •I 
ceza •• 

- Aman kadı elendi 
Bana ku'ma:rın.. Biri de 
kında iki olacak •• 

h&zreıı•tl' 
fi yolda .. 

- Ya.. Demek ki ._ 
rebelltlnı ifşa edlyo ... 
delildir .. Ver bet alim -.. J 

Diikkil.n oahlbl bakmış 1, ""' f 
olsa, bet altın cezayı ödemek lii:ııDl· 

nihayet: 
- Al birader, bet allını, deıııtt' 

Nasıl olsa bu pa.ra:rı ver~tfr, 

Aksaray: Lülll of" 



• 
ihracatımız Artıyor l 1 İstanbulda Sağlık 1 

Alman i!,'da Ye .. niLokanıaıarıAzaıtmaıı Sağlık İşleri İçin 
Bire __ rg=-ı_...;;;;...ç_acagız W ;!:~~:~:;~:~~;:~;~~~::;Yapılan Toplantıların 
MahsullerimizinDışMemleketlerde tesna, diğerlerinin hiçbirinde a- Gecı.ktı·g"" ı· Anlaşılıyor 

ğız tadile yemek yiycmezsi.u,iz. 

Tanınmasına Gayret Ediliyor Çünkü yağları fena, malzemeleri 

!ık! - • tl ikmali kötü, pkirilmesi acemicedir. Ye-ürk - Alman ticaret mü - raber hazır arın sura e ..,. 

T nasebatı inkişaf göstermek- de gözönünde tutularak çalışıl -
tedir. maktadır. 

Bu memlekete ihracatımız art- 1 Memleketimizin muhte_lif mın-
makta ithalatımız da azalmak- takalarından bu sergıye numuneler 

mek vesaiti piı;tir. Buralarda ye-

mek yedikten sonra, midenizde 

bir ağırlık hi seder, bir bulantı 

duyarsınız. l\lütelr\adiyen, mide-
tadır. ~ürk ihrac maddeleri Alman 1 gönderilecektir. En çok İzmir 

1 mahsulünün teşhir edileceği an- niz gaz yapar. 
piyasalarında dalına rağbet gör

mekte ve Alınan ithalatcısı mal. -
Janmızı tercihan almaktadır. 

laşılan sergide memleketihıizde Bir lokantacı, :\filli Şef İsmet 

İhrac mahsullerlınizi Alman hal-

yetişen bütün mahsul bulunduru
lacaktır. İzmir ticaret odası ser
giye gönderilmek üzere ithalat eş

kma daha yakından ve daha şü - yalarımızdaıı nümuneler hazır -

İnönü'ne şikayetlerini söylerken, 

İstanbuldaki lokantaların talıdi -

dini de ileri sürmüştü. Bu fikir 

çok doğrudur. Lokantaları tahdid mullü olarak tanıtmak maksadile lamıştır. 

yeni bir karar verilmiştir. Bu ka- 1 Sergi mahsullerimizden husu _ etmek lazımdır. 
rara göre Almanyada Türk ihrac siyetlerini iyi tebarüz ettirecek Meselıi, Sirkeci muhitindeki 
mahsulleri sergisi açılacaktır. Ser- şekilde tanzim edilecektir. Muh- lokanta sayısı çok olduğundan, 
ginin hazırlıklarına başlanmıştır. telif mahsullerimizin ziraatine aid 

Vekalet Bütün Vilayetlere 
Şiddetli Bir Tamim Gönderdi 

W il~yet ve kaazlarda teşkil e-ı 
dilen hıfzıssıhha meclisleri
nin, mahallin sıhhi vaziye

tini tetkik ile icabeden tedbirlerini 
alınması hususunda faalıyete geç
mek üzere yapmaları lazım olan 1 
toplantıların muayyen zaman - ı 
!arda yapılmadığı anlaşılmış ol -
duğundan Sıhhiye Vek5.leti bu hu
susta tedbir almıştır. 

Vekalet, toplantılarının munta-

pacak ve kararlar ittihaz edecek
tir. 

İstanbul vilayeti dahilindeki 
hastalıklarla meşgul olunması vi· 
liıyet hıfzıssıhha meclisi tarafın
dan İstanbul sıhhiye müdürü Ali 
Rızaya verilmiştir. 

Ali Rıza kazalardaki doktorlarla 
temas ederek hastalıklarla yapıla
cak mücadeleleri tesbit edecektir. 
Diğer taraftan verem mücadele 
teşltil3tı da kazalardaki mücadele
ye hız.verecektir. 

Maslak 
Yolunda 
Kazalar 

Prost Bu İşi Tedkik 
ediyor 

I M aslaktaki otomobil kazaları
nın bir türlü onüne geçile
memektedir. Emniyet mü

dürlüğünün sıkı tedbirleri, tef -
tişleri ve Belediyenin kontrolları 
da kazalara mani olamamaktadır. 

Şehir hareket!CTini yakından 

tetkik eden şehircilik mütehassısı 

Prost, kazalara karşı ;.lınabilecek 

tedbirleri tetkik etmiş, mahalli 
vaziyete uydurmağa çalışmıştır. 

Her hususta mükemmeliyeti te
min için azami gayret sarfedildiği 
haber verilmektedir. Bununla be-

birçok fotograflar da gönderile -
cek ve bunlarla serginin en göze 
yarlar. 

iyi kazanamıyorlar. Kazanama .. 

yınca rekabet yapmak lazım ge

liyor. Rekabet için de malzeme-

nin ucuzunu kull&D.1yorlar. 

zam ve muayyen zam~nlarda ya
pılması hakkında vilavetlere ta -
mimler göndermiştir. Bu tamime 
göre mevcud sıhhi mahzurların i
zalesi. salgın ve sari hastalıklar 

hakkında istihbaratın tanzim ve 

Şimdiye kadar kaz3)2.rdan alı

nan raporlardan anlaşıldığına gö
re İstnbul vilayetinin sıhhi duru-

Kazalara mani olmak için yol
larda mümkün olduğu kadar vi
raj bulunmamalıdır. Viraj bulun

durulması mecburi olan yerlerde 
ise daver sistemi kaim olmakta -
dır. Ekseriya pistlerde pulunan bu 

sistem hem otomobillerin sür'a -
tini kesmeden virajı dönebilme

lerine müsaade etmekte, hem de 
kazalara mümkün mertebe mani 

olmaktadır. İstanbulun yeni yol
larında bu esaslar gözönünde tu
tulacaktır. Açılacak 

Yeni Ana 
Caddeler 

Şehircilik mütehassısı Prost, 
seyrüsefer tanzim edecek olan ye

ni ana yolların hemen vücude ge
tiri.lmesini istemektedir. Modern 
tekmğe genış mikyasta uygun o
lan bu yollar bugünkü vaziyetini 

cezri bir surette ıslah edecektir. 
Zeminin tabii Arızaları köprü, 

ünellerle geçilecek, bu suretle 

yni seviyede müteaddid yol çar
·ışmaları bulunmıyacak, müsta-

kim veya çok büyük nısıf kutur

lu güzergahlar elde edilecektir. 
Prost şehrımize döndükten son

ra bu husustalti tetkiklerini de • 
rinleştirecektir. 

Yeni Bekçi Teşkilıitı 

Lekçi teşkilatımızın daha ziyade 
esaslandırılması, ve bekçilerin de 
mu~yyen bir maaşa bağlanması 

Emin önünde 
Yeni Bir Yol 

Açılıyor 
Eminönünden Yeniçeriler cadde

sine kadar geniş bir yol açılacaktır. 

Bu yol daha ziyade yayaların ge
çeceği ve çarşıya müntchi çok iş 
lek ticaı·i adalara dokunınıyacak 

ve bu yoldan nakil vasıtaları sür
atle geçecektir. Bu yol genişletil

miş ve Sabuncu hanı sokağına 

muvazi olarak uzatılmış olan Tah

mis caddesini içine alarak eski ha
rab hanlardan geçmek üzere kıv
rılacaktır. Valide hanının muha

faza edilecek olan yüksek duvarı 
bu yolun garb sınırını teşkil ede
cektir. 

Dahiliye Vekaletince tetkik edil
mektedir. Bu itibarla. bilhassa köy 

bekçilerinin vazife ve mes'uliyet
Jerini ve bunlara verilecek maaş 

miktarının tayini incelenmekte -

dir. 

Sanat Mektebleri Çayı 

Ne oluyorsa İstanbullulann mi

desine oluyor. 

Bt'RRAN CEVAD 

Marangozlar 
Bir Heyet 

Gönderiyorlar 

temini ve korunma çarelerinin a
ranması maksadile hıfzıssıhha 

meclisleri sık sık toplantılar ya· 

Barbaros 
Hayreddin'in 

Türbesi 
Haizranda Belediyenin ıstikraz 

edeceği beş milyon liranın bir kıs

mı Beşiktaşta açılacak Barbaros 

Hayreddin meydanına harcanacak

tır. Meydanın projesi Nafıa Ve -

kfiletinden tasdik edilerek İstan -

bul belediyesine gönderilmiştir. 

Ağaç sanaylıle meşgul olanların 

1939 senesi maktu muamele vergisi 
iş matrahlarmı tesbit ve takdir 
etmek üzere yeniden teşkil edilen 
resen takdir komisyonuna maran
gozlar cemiyetini temsilen cemi
yet umumi katibi Fuad Tezer ile 
idare heyetinden Salih Özerdem 
aza intıhab edilmiştu-. Vali ve Belediye reisi Lutfi Kır

sanayii Birkaç gündcnbcri ağaç 
ile meşgul olan kazalar 
şılmağa başlanmıştır. 

dola- dar hastalığı bitip çalışmağa baş-

938 senesine naza:arı bu sene 
daha fazla bir maktu muamele 

ladığı esnada meydanın açılması

na aid planı gözden geçirecektir. 

Meydanın etrafını resmi daireler, 
binalar süsliyecektir. Barbaros 
Hayreddinin türbesi meydan vü-

cude getirildikten sonra Marma
radan kolayca görülebilecektir. 

mu geçen senelere nazaran normal 
dır. Bundan sonraki mücadelede 

.veni hastalıkların zuhuruna mey
dan verilmiyecektir. 

Etrüsk Bu Hafta 
Sefere 

Çıkmıyacak 
Etrüsk vapuru bu hafta sefere 

çıkmıyacaktır. Alman mütehas

sıslarına göre üst güvertede bu

lunan can!<urtaran sandalları ve 

bazı ağırlıkları alt güverteye a

lınacak, ü!İt güverte kaldırıla -

cak, vapur,a bir kazan ilave edi

lecektir. 

Etrüskte kusurlar üç noktada 

toplanmıştır. Vapur umumi layd 

şartlarına uygun değildir. Vapu -

run insan seJamet1 bakımından 

noksanları vardır. G<>minin sela

meti bakımından .kusurları mev

cuddur. 

vergisi verilmiyecegi ümidine rağ
men, heyet mevcud olan iş mat
rahlarını ve dolayısilc muamele 
vergisi miktarlarını tezyid cihe
tine gittiğinden, dün birçok ma
rangozlar, marangozlar cemiyetine· 
müracaatla şikayette bulunmuş

lardır. Hukukçuların Çayı 
Takdir heyeti bilhassa 938 se

nesi kıstasları meyanında bulu
nan iş sahibinin bir senelik nor -
mal kazanç miktarına ilaveler 
yapmaktadır. Ve bu suretle iş mat
rahları geçen seneye nazaran art
makta ve daha fazla muamele ver
gisi vermek vaziyeti hasıl olmak
tadır. 

Bu vaziyet karşısında maran -
gazlar cemiyeti idare heyeti içti
maa davet edilmiştir. Şikayetler 

tetkik edilerek icabederse maliye 
Vekaletile görüşmek üzere An -
karaya bir heyet gönderilecektir. 

1 ........................ .... 

S
an' at mektebleri mezunlan her sene olduğu gibi bu yıl da blı 
çay vermişlerdir. Çayda san'at mekteblerinin eski ve yeni me
zunlarından birçoklan bulunmuş, muallimler de iştirak etmiş

dir. San'ot mektebi mezunlarının çok neş'eli geçen bu toplantısına 
d bir resmi yukarıda görüyorsunuz. 

ZORBALAR 
SALTANATI 

:Nu. 99 
Tamam; gulamı zehirlemek ve 

.n.secikler farkına varmadan kalb 
ektesinden ölmüş gibi göstererek 
mutantan bi rcenaze alayı ile me
uıra sokmak ... . 

Hafid elendi; ağanın tedbirini 
kabul etti ve hükmünü verdi. 

Fakat; şimdi iş gulamı bulmak· 
ı a idi. Hoş Hafid efendinin sara
ında neler yoktu? 
Llikin; gözden c;ıkarmak, candan 

koparmak kolay değildı. Bereket 
versin ağa; bir sizden bir bizden 
hesabını ortaya sürdüğü için Ha
'id elcndinin endişesin' sildi ~ü
,ıürdü. 

Yazan: M. Sami KARAYEL 

Hafid Efendinin korkusu, 
ağanın Mihriban gibi, gulamı da 
yine kendisinin çok sevdiği genç
lerden seçeceği mülahazasına müs
teniddi. 

Ağa işin farkına vardığı için bu 
sefer de kendisini feda etmeğe 
karar vermişti. Efendisini fazla ü
züntüye götürmeden söze başladı: 

- Efendimiz emir buyurursanız 
benim Hasan Canı feda edeyim .. 

Dedi. Hafid Efendi, ağanın bu 
fedakarlığı karŞJsında hayretlere 
düşmüştü. 

Hasan Can, on beş, on altı ya
şında bir erkek güzeli Rodoslu bir 

Mcb'us seçmek güneşten, 

havadan faydalanmak g:ibi 
tabii bir hak, memleketi mü
dafaa etmek kadar yüksek bir 
vazifedir .Vatandaş bu hakkı
nı kullan, bu vazifeni yap. 

mühendis idi. Kçüktenberi ağa -
nın terbiyesinde büyümüştü. Fev
kalade güzeldi. 

Hatta; Sultan Musiafa birçok 
kereler bu Gulamın medhiyesini 
işitip taleb ettiği halde; Hafid E

fendi ağasının ağlamasına sızla -
masına dayanamıyarak Padişahı 

atlatmıştı. 

Ağa efendisinin bunca fedakar
lığına, en son Mihribanı bile elden 
çıkarmasına rıza gösterdiğinden 

dolayı kendisine de bir mukabele
de bulunmak için fedakirlılda 

bulunmak iktıza ettiğini anlamış 
ve canı .lı:adar sevdiği Hasan Canı 
'!rtaya sürmüştü. 

Hafid Efendi Ağasının bu fe
da.lı:arlığına sevinç duymakla be
raber ıztırab duydu ve gözleri ya
§lll'dı. Acı bir lisanla ağasına söy· 
lendi: 

- Ağam; Yazık değil mi? .. Eğer, 
bu mendebur herif aldırış etmez 

H 
ukukçulanmmn evvelki akşam verdikleri çay çok neş'eli ge~ 
miştir. Hnkuk~ulan bir araya toplıyan bu çay samimi bir hava 
içerisinde geç vakte kadar devam etmiştir. Çayda profesörler de 

bıılunmuşlardır. Yukandaki resim salondan bir köŞ<'yi tesbit etmek
tedir. 

giderse nasıl olup da Hasan Canı 
zehirliyebileceksin? 

Ağa hiçbir eseri zat göstermeden 
ve kalbinin sızısını hissettirmeden 
tok, tok cevab verdi: 

- Efendimiz için değil, Hasan 
Can, canım bile fedadır. Malıim 
devletleridir ki; kulunuz da, Ha
san Can gibi küçükten bir nevci
van olarak elinize gelmiş büyü • 
düm. Sayei devletinizde bugün 
kahyanız ve ağanızım ... Konak ve 
saraylara sahiblın.. Tereddüd da
hi etmem .. 

- Fakat; yazık bu gence .•• Öl
mesin bu çocuk ... 

- O vakit Mihribanı feda etme
miz !Azım ... 

- Ne şekilde?. 

- İkisini birbirine nikl!ı etmek 
!Azım ... 

- ...... 
Hafid Efendi süJrut etmişti. Ha-

nn Cana kıymak istemiyordu. 

Çünkü kıyılacak bir vücud değil
di. 

Nihayet uzun ve bir saatlik ka
dar bir konuşmadan sonra; rolü 
Mihriban ile Hasan Canın icra et
melerine karar verdiler. 

* Bütün bu planlara ve isyan ter-
tiblerine nazaran Hafid Efendile 
Şeyhulislamın ve hatta Padişahın 
en yakın ricalinin bir şeyden ha
berleri yoktu. O da; Padişahın i
çinde bir esrar gibi gizlediği fi
kirler idi. 

Bu fikirler §Unlardı: 

- Yen içeriyi Alemılar ve zor -
baları üzerine saldırarak bu müs
tevli herifleri temizlemek .. Sonra; 
elinde bulunan Kadı Paşa ve Ra
miz Paşa kuvvetlerile Yeniçeriyi 
Alemdar Mustafa paşa katlini ve
sile ederek ezmek ve ortadan kal
dırmak... Bundan sonra da Kadı 
Paşa lruvvetlerile Ramiz paşayı 
ve kalyoncu ocağını ortadan kal· 

Gidiş ve geliş yollarını birbirin
den ayırmak lazımdır. Bilhassa 

Maslakta bu usulün en kısa za -
manda tatbikine g~çileccktir. As

falt yolun iki tarafındaki saha bu
na pek müsaıddir. 

Muvazene 
Vergisinde 
Değişiklik 

Muvazene vergısmın beş nu -
maralı fıkrası değiştirilmiş ve ye

ni şekli vilayetlere tebliğ olun -
muştur. Yeni şekle göre muvaze

ne vergisinden istisna edilecek -
ler şunlardır: 

Bir ay içinde her ne ünvanla o
lursa olsun aldıkları paraların 

mecmuu kazanç, iktısadi buhran 

ve muvazene vergileri çıkarıldık

tan sonra 20 !ıra, 34 kuruşu geç -
miyen tekaüd ve zat maaşt sahible

rile yirmi lirayı geçıniyen sair 
bilumum istıhkak sahibleri ve 80 
kuruşa kadar ücret alan işçıler bu 
vergiden müstesnadır. 

Hem gündelik, hem maktu üc
retle çalışanların bir ay içinde 
gündelik ve maktu ücret olarak 

aldıkları paraların yekunu kazanç ı 
iktısadi buhran ve muvazene ver
gileri indirildikten sonra yirmi li
ra aşağı düşenlerin istihkakları 1 
~ahi_ bu vergiden muaftır. Muhte- ı 

lıf cihetlerden gündelikli olanlerın 
muafiye.tten istifadderinde gün _ I 
deliklerının mecmuu nazarı dik- . 
kate alınır. Bir ay ıçin her ne ün-

! 
vanla olursa olsun, aldıkları pa- j 

raların mecmuu kazanç, iktısadi 
buhran ve muvazene vergileri in
dirildikten sonra yirmi lira kırk 

üç kuruşu geçmiyen tekaud ve 
sair zat maaşları sahiblerinden ev
velki kanuna nazaran kesilmiş o- 1 
lan muvazene vergisi kesilmez ve 
tahsil' edilmiş olanlar da geri ve
rilir. 

dırmak ... Yeni baştan kara ve de
niz kuvvetleri teşkil Pderek bela
lardan kurtulmak ... 

Padişahın, sır olan bu fikrini 
yalnız tek bir kişi biliyordu. O da,, 
hocası Halet efendi idi. 

Sultan Mahmud; çok yakını 

saydığı Halet EfendiyP esrarını aç
mıştı. Fakat aldanmıştı. 

Hoş Halet efendi Padişahın bu 
gizli sırrını hiç kirnsecıklere ifşa 
etmemişti. 

Llikin; bu mendebur hoca, bu 
gözü aç soysuz ve cahil insan kat' 
lyyen Padişahın teceddüd ve ye
nilik fikirlcrile hemfikir değildi. 

Bu fiilini de izhar etmiyerek e -
fendisine hemfikir imiş gibi gö
rünüyordu. O, Yeniçeri ocağının 

ve eski nizamın bozulmasına ta -
raftardı. Ali Osmanın vücudlan
dırdığı bu ocak kalkamazdı. Bid'at 
olurdu. Şer'işerife mugnyir olur
du. 

{Devanu varı 

Yeni er, Eskiler Davası 

8 
ugün yine mekteb hah i ü
:ı.erinde durmnğa lüzum gör .. 
düın. Dünkii ~ aZJmı oku • 

yan bir zat bana: 
- Eski mektebe fazla çatmış

sın, dedi~ 

- Çatmadım, hakikati söyle· 
d.iın, dedim. 

Eski mekteble yeni mektebin 
ders müfredatı, terbiye bakımla
rından değil, usul bakımından da 
ne kadar geri olduğunu söylemek 
Jazımdrr. Mesela, daha yirmi yıl 

en· eline gelinciy e kadar nwkteb
lerde tarih dersi diye okutulan 
bütün bilgi, padisahların isimle· 
rini ve cülüs tarihlerini sıra ile ve 

ezbere saymaktan ibarettir. Ta -
rihin, bir içtimai ilim olduğunu 
anlamak ve anlatmak ok sonra
ya kalmış bir hakikatti. Tarih de· 
yince, harb se{erleri anlaşılmn7 

mıydı?. Daha ileriye gidebiliriz: 
Yirmi lıeş, otuz sene e\' el riış
diye ve ldadilerde okuyanbr ta
rihin ne olduğunu bile tarif ede
mezlerdi. Hoş, okutan da tari{ e· 
demezdi ya.. 

Bugün tarih dersine başlamış 
bir ilk mekteb yavrusu, . ize, ta
rihin ilmi tarifini yapabilir. 

Riişdiye ve idadiye paye ver
mek htiyenJeri, bir israftan da 
hoş görmek lazımdır. Çünkü, lıu, 
eskilik - yenilik davasıdır. Dün
yanın her tarafında, her zaman 
bu, böyle olmuştur. fakilcr ye -
nileri, yeniler eskileri beğenme • 
mişlerdir. Ve bu, bö~·lerc dc\1ID• 
edecektir. Zaten devam etmczs , 
cemiyette tekamül yok, demek 
tir. Fakat, şn muhakkaktır ki, 
herşeyin yenisi iyidir. 

Eski rüşdiyelerlc, bugünkü or
ta mektebleri mukayese etmek, 
bugünkü orta mektebleri beğen -
memek rüşdiycc.ilerin hakkı de
ğil, 30 sene sonra ı:elccek orta 
mekteblerin hakkındır. 

REŞAD FEYZt 

Yüz Kadar 
Fabrika 

Kurulacak 
934 senesinde tatbık mev. ııne 

konan beş senelik sanrıyı p .g -
ramı tamamen tatbık edılmışt r. 
Beş senelik sanayi planının tat· 

bik mevkiine konulmasından ~v
vel mümasil mamulat' için Hari
ce verd:ğimiz parımın yek(ınu 

yetmiş tcş milyon lira, yan, umu
mi ilhalitımızın yuzde lor uçu 
nisbetinde idı. Tesıslerl ve ute
davil sermaye.!;Je yuz mıly n ,,_ 
raya yakın bir r- raya mal olan 
birinci beş yıllık sanayi pro ramı 
memleketın mail vazıyetın ve 
para pdıLkasına tazyık y pı.m -
dan başarılmıştır. lkincı s nayı 
programının tatbilti yakınd mc
rasınılc başlıyacaktır 

Yenı plana göre kuru!.ıcak fab
rikaların sayısı yuz kadar r. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Belediyeden yerinde 
Bir Temenni 

wl Llku-
men bnu..~il aulıiıl4ız. bir oku
yucu mektubanda k:ı.hv,•lt>r. U -
yatralar, sinemalar. Jcıra.ıthaneler 
ve l'UIJlOlı&r hakkında kua. olarak 
ıunlar.1 ya&m&kla ve bu husu La 

bir U>mtıınl ileri stiı'ı· t ktrd r: 
•- Kahvehane, l'UW.o, ti)atro, 

5inema vcı alre rfbl Yt'rler. liı.ı!jın 

pek tahammül eclilm ı bir hal 
alcıakW!Jr. Bamın da .. bebi 
mahrukattan tu&rru1 et.mdt mak
s:ıdtle bu l'lbi J'Ulerin ıt.ahible-rl 

cünU ve l'eeenin muhtelif saat -
le.rinde kapaJan vrya camları a
flP bavala.ndırmaja kat'l.11en r
bemmiyet vrrmedlklcridir. Sine
ma, Uyatrular olı un, kahvehane
ler olsun sıcak, sicara dumanı ve 
nefesle o hale l"f'IJyor kt, inSt? ·• 
mU:teaflin blr hava içinde buju
lar l'ibi ol117or. Halbuki, beledl
yemix, bu •ibl 1erlutn, muayyen 
•amanlanLa, havalandırdma&ml 

icmio else \'t '4-.füşler .. avmak 
suretile Qflırı harf'ket cdrnlerl 
cezaJandJ.n.a uıınım.an ıhhatl na
mnıa ook fa.:ıııdah btr faaliyette 
bula.n.anıı ohu. 

Bunu SQ"m Vail v Be.Jecli)·e 
Rei..:imlz Lütfi KlJ'dardan bllhaıııı

sa ri.ca ederlL• 



'-IOlf TICLG&AI'- l4o HAaT ım 

l 939 Yılında Neler Olacak? J 
Ge·rginlikler Zail 
Olabilecek mi ? •m • 

Fransa - ltalya Arasında: lngi:tere Meselenin 
Bir Uzlaşma İle Biteceğini Sanıyor 

Fransa'nın Hava Kuvveti Artıyor 

• 

lncilterenlıı Akdeniz fılosundan bir parça 

B 
u sene kimbilir nasıl buh
ranlar çıkacak, sulh teh -
likeye girecek diye düşü

nenler, ortalığa turlu korkunç ıh
timaller sürenler olmadı değil. 

Yeni senenin başında hemen he
men umwni olarak zannediliyor
du: 

- Bir kere bahar gelsin. 
Fakat bahar geldi demektir. 
rtalıkta harl:.e delalet edecek 

.ı ı r hareket olmadığı gibi hıçbır 

tarafın yenıden bır kavga çıkar
mak hevesini göstermediği de bes
belli. 

Deyli Ekspres gazetesi İngiliz 
sıyasi mehafilindeki tetkikatına 

göre haber veriyor ki artık Fran
sız • İtalyan ihtilitfı herhangi bir 
buhrana sebeb olacak gibi değil
tiiı . Eğer İtalya tarafından birşey 
istenteek 'ise bu kavga çıkaracak 
şe'tilde değil, müzakereye pek 
mtisaid bir surette olacaktır. 

i ngilterenin alabildiğine silah 
lunarak günden güne kuvvetini 
arttırması da başka memleket -
!erde ehemmiyetle karşılanmak
tadır. Politika aleminde bunun 
t ;rı gittikçe artmaktadır. 

t illetler arası vaziyette şaya
nı uikkat ve memnuniyet bir sü
kun ı;~ze çarptığı gil:.i istikbalde 
dünya memleketleri arasındaki 

iktısadi ve ticari münasebetlerın 
de daha artar~k sulhun kuvvet -
l nmesi yoluna gidileceği ihti -
maileri çoğalmaktadır. 

İngılterede yeni sene bütçesi 
da·ma 1 nisanda parlamentoya 
v~rılmektedir. Ondan evvel büt
çenin ne olduğunu, masrafın, va
ridatın nP.ye çıktığını kimse bil· 
m, z. Bunu böyle muhafaza etmek 
eı;kirienberi bir kaide olmuştur. 
Bu seneki İngiliz bütçesınde aca· 

ba vergiler üzerine az çok bir 
zam yapılacak mı diye İngilte -
rede merak ediliyordu. Fakat şim

di yazıldığına göre belki bütçede 
vergilerden az çok tenzilat yapıl
ması ihtimali de vardır. 

Ortalıkta bu suretle sulh Jakır
dıları olmakla beraber devletler 
yine harıl harıl silahlanıyorlar. 

Avrupada bir harb olursa A -

merika!UI) hududlan Fransaı::l.n 
başlıyacağı söylendikten sonra 
politika aleminde göze. çarpan 

değişiklikler oldu. Fransanın A
merikaya tayyare sip_ariş etmesi, 
Ameril<adan gelecek tayyarelerin 

icabında hiç arkası kesılmiyerek 
gönderilebileceği anlaşılınca si • 
lfıhları azaltmak sözleri de orta

ya çıktı. Fakat şimdiki halde tah
dıdi teslihat için atılmış fiili bir 
adım yoktur. Bilakis herşey her 
tarafın alabildiğine kuvvetlendi
ğini göstermektedir. 

Bundan bir sene evvel Fransa 
şuna karar vermişti: Birinci de -
rece harb tayyarelerinin miktarı 

1,100 den 2,600 olacaktL Buna i
lave olarak müstemlekelerin mü
dafaası için vücude get~ilecek 

hava kuvvetleri, deniz tayyare -
!eri, mekteb tayyareleri de var· 

dı. Bu suretle Fransanın hepsi da
hil olarak tam 4,500 tayyaresi o
lacaktı. Sulh zamanında dört bin 
beş yüz tayyareye malik olmak 

lüzumlu görülüyordu. 935 de ka
rarlaştırılmış olan tayyare inşa -
atı zamanın geçmesile ihtiyaca 
kafi görülmüyordu. Onun için 
bu dört bin beş yüz miktarım bul
mak icab ediyordu. 

Diğer taraftan Fransız askeri 
mütehass•slarının hesablarına gö-

- Şimdi çıkıyorum Güney. Bonjur ... 

re Almanyanın hava ~vvetlerini 
arttırmak için hem çok çalışması, 
hem de geceli göndüzlü çalışmağa 
rağmen yine zaman geçmiş olu -
yordu. İşte bu suretle Hitlerin 
iktidar mevkiine geçmesi tarihi 
olan 933 den 938 senesine kadar 5 
yıl içinde Almanya birinci derece 
harb tayyaresi olarak 3,500 tay
yare vücude getirmiştir. İngilte
re de bu sınıf tayyarelerini 900 
den 2,600 sayısına çıkarmak için 
3 sene çalışmıştır. Fransız müte -
hassıslarına göre artık tayyareci 
yetıştirmek için 1 sene yetfşmi -
yecektir. Saatte 500 kilometro 'u
çan avcı tayyarelerini kullanacak 
olanları yetiştirmek daha ziya
de zaman istiyecektir. Yahud da 
5 tondan fazla ağırlıktaki bom • 
bardıman tayyarelerini kullan -
mak için daha ziyade zaman ge -
çerek alışmak lazımdır. 

Elim Bir Ziya 
Eski Konya valisi ve belediye 

iktısad müşavirler heyeti reisi 
Bay Hüsnü Zadil Elim bir kaza 
neticesi vefat etmiştir. Cenazenin 
kaldırılacağı gün ve saat yarın 

ayrıca ilan olunacaktır. 
Zadil Ailesi 

Ses mc.kineleri, 
sinema tekniğinin 

en son icadı 
1939 l\fcd ~u 

1 Western Elektrik'dir 

1 

1 

Y edi rakamı, eskiden eok utar· 

lu addolunurdu. Mukadde.11 Ml

doJunan 21 J'tdJ vardır: 
Sentesprlnin 1 mevhibesi, B.or.tanın 

1 tepesi. Yunanlstanın '1 i.Hmt. Eihalu 
Keht, 1 •Ök7üzü, 1 yıldız, 1 geryare, 
Acalbl seb'ai alem, 7 cuıelllk, 1 Rci.ııh.1.J 
mukaddes, '1 cünah, hteryemln 1 Jl

tırabı, 'J büyük kilise. tamdanın 7 ,,!,) ... 
lu, l\fısırm 7 derdi, 7 melek, 7 l'Ö"ı. Teb 
tehrlnln '7 kapısı, Alilml S<'n.:111111 7 
rengi, haftanın 1 ıünü, l\lıs~rın 7 ~
miz ve 7 zayıf ineği. 7 fazilet, 1 san· 
at, 1 kltab ve 1 aıLmıer. 

FRA:-ISADA CUMIIt:R REİSi 

NASIL İXTİITAB OLUSUR! 

Cumhur Rl'isl olabilmek için l:ran
d:ın veya meb'usandan bulunmak şart 
değildir. l\ledeni lı:ıkları haiz herke9 
('uM' ur ReislltJne namzedliA:lnl ko
)'B • ı .\lak l\lahon ne meb'us ve ne 

Eski bir reis yeniden lntihab oıu .. 
nabUlr. Grevi 1885 de lklncl defa tn ... 
tlhab edl1di. Fakat lkl sene sonra çı
kan bir rezalet yüzünden istifa etti, 
Buna damadı VHson sebeb olmuşlu. 

Liyık olmıyan birçok kimselere para 
mukabilinde LeJlyon dônü.r nişanı 

verdirmişti. 

Cumhur Reisinin müddeti bitmn ... 
den bir ay evvel ıi;,.an ve meb'nsan a-
73 '·ırı umumi bir içtima akdcderler, 
) , • relsl seçerler. l\lü.ddet redl ı;e ... 

nrdir. 
Cumhur Relslcrl, iyanın re7ile 

mcb'usan mccli.siııl feshcdebllırler. 

l\olahkümların ceıala.nnı tahfU veya 
affedtrler. 

KAN LEKELİ TELGRAI' 

- Ra7mond, 7avnun. bu çok mUs .. 
tacel bir ıeıcratıar. Sanl7e ka7belme• 
den l'itür. 

Taloa ııosta •ubesl •efl küeük mtı
vezı:le bu söalerl söyledi, blr de &el
crat verdL 

Raymond, hemen blslkletine atladı. 

ıt.oley ... Krua caddesi üzerinde sür
atle ,.umt:re başladı. İki senedenberl 
posta müveı.ı.Ulil yaplJOrdu. Şerleri

ne kendlni sevdirmişti. Cok l'Üzet bi
siklete biniyordu. Büyük meydanı 

l'eçti. Dörtyol ağzına ıeldl. Tam kö
feyi donecei'l turada birdenbire çıkan 
büyük bir kamyona çarptı, 7~re d .. .,_ 

tü. 
Geçenler, şoför ko$tola,r. Zavalh ço ... 

cutun yüıil kanlar içinde idi. Gözünün 
biri 7erlnden fırlamqta. 

Kaldırdıl:ır, yakındaki eczaneye gö .. 

türdüler. Kafatası kırdmışh. Kurtul
ması lmki.nı yoktu. 

Raymoz::d, son ku'\""Vellni loplaclı. 

l'Özlertni açmadan mırıldandı: 
- Çantamda.:. Bir lell'raf var~ Çok 

müstacel-

Bu, savanı cocuJun eon sözü oldu. 

SATILAN. ALINAN YILDIZLAR 

Bollndda çok l'arib bir Ucaret var 
dır! Sinema yıldızı utmak ve Atın 
almak-

Büyük 1tldızlan mukavele De bat
lamı1a muvaffak olan bir acente bun .. 
tarı .sinema şlrkeUerlne satmak au .. 
retlle büyük bir para kazanır. 

Bu acentelerden blrl. blrkatı tene 
evvel Klarlı Gabll 4%0,000 franca, 
OllVJ• dö Han1101a 301.oot transa aa
tm almıştı. 

PARiSDE ata SENE iciwır 

KAÇ YANGIN OLDU! 

Parll beledl:J-la yaptıiı hlr ı.. 
tatbtıfe cöre l'~D aenr.ı urfıhda 

S.988 baca taı.....,a,. Z.557 de Fancm 
oım,... Bunların I,!67 il hususi ev -
)erde, 329 u otomobillerde, 40 ı oteı .. 
leı'de. 4Z si fabrikalarda. sa 1 dotra
macı dükkinlannda, 38 sı 6U'&Jlarda, 

ı 38 kapıcıların ıocalannda 462 sJ mo
bil7e ne klra1a ... rııen odalarda. 43Z ııJ 
mutfaklarda ,akmıştır. 

Yanl'ınlarm çoiu petrol limb&Jan ... 
nın ve cu ocaklarınm denilmesinden 

ileri celmlştır. 

ÜK 
KOMŞULUK 

A 
11 Cengiz, 
çahştığı şir

k~tın, yol 
üzerindeki bir o
dasında otır:·urdu. 

Bu odadan mem
nundu .. Gelip ge
çenleri s< ~ redcr
di. Bilhassa ak -
şamları çok hoş 

olurdu... Hula-
sa eğlenceli bir o- " 
daydı. 

Ali Cengiz, bu 
odadan, son gün
ıd tle daha çok 
memnun vaziyet -
te idi. Cünkü, tam 
karşısındaki apar
tımana yeni bir 
kiracı taşınmıştı. 

Akşaml~rı. Ali 
Cengiz şirketten 

çıkacağı saatte, ya
ni 17,30 suların -
da, bu apartıma -
nın yol üzerindeki 
odasında elektrik 
yanar, bir kadın 
soyunuz, yalnız 

kombinezonla ka
la·, sonra, üzerine sokak elbisesini 
giyer, aynanın karşısında saatler
ce saçını düzeltir, ıapkasını itina 
ile giyerdi. 

Fakat Ali Cengiz, bu kadının 
kim oldtığunu bilmiyordu. Yüzünü 
bir kere bile görmemişti. Çünkü, 
akşama kadar bom boş olan kar
şı ki apartımanın mahud odası, sa

at 17,30 da, birden perdelerini ka
patırdı. Elektrik ancak perdele -
rin kapanmasından sonra, yanar
dı. Binaenaleyh Ali Cengiz kadı
nın harek;)tlerini bir h'yal, birer 

çizgi, bir siloet halinde görüyordu. 
Bereket versin, perd~. koyu y~ 
şil storlerdan değildi. Beyaz bir 
tüldü- Fakat kalınca idi. Kadının 
yüzünü vücudünün bütün hatla
rını göstermiyordu. 

Aradan bir ay kadar geçti. Ali 
Cengiz, meraktan çatlıyacaktı. E
ğer bir gün. bu karşı komşuyu 

görse, bütün dünyalar onun ola
caktı.. 

Bir akşam, yine. hayal halin -
deki kadını seyrediyordu. Aklın
dan bir şimşek gibi şu fikir geçti: 

- Mademki, bu kad:n böyle 
her akşam soyunuyor, sonra, gi
yiniyor .. Her halde sokağa çıkı -
yor .. O halde, derhal yazıhaneden 

• 
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Ertesi gün, aynen böyle yaptı. 

Baktı ki kadın giyiniyor. Şapka • 
sını düzeltiyor. Artık hazır demek· 
ti. yazıhaneden çıktı. Sokağa fır
ladı. Karşıki apartımanın kapısın· 

dan içeri fırladı. Üçüncü kata çık
tı. Fakat, merdiven başına geldi· 
ği zaman bırden durakladı. Çün· 
kü. bu ap&rtımanın her katında iki 
daire olduğunu şimdi farkediyor
du.Blnaenaleyh i~i kapı vardı. 

birinin üzerinde 7, birinin üzerin
de 8 numara yazılı idi. 

Acaba. kadın hangısinden çıka

cak diye düşünüyordu. Bir tar.ıf
tan da içine bor korku gelmiştL 

Çünkü. apartıman kapıcısı onun 
bu tereddüdlü halinden şüphe e
debilirdi. 
Bunları düşünürken, 7 numaralı 

dairenin kapısı birden açıldı. Genç, 
gayet şık giyinmiş, güzel bir ka
dın çıkmıştı. Ali Ceng'zle karşı· 

!aşınca birden durakladı. 
Ali Cengiz, bu kadının, perdenlr 

gizlediği hayal halindeki kadın oL 
duğunu anlamıştı. Kadın ürkek 
bakışlarla Ali Cengizi süzdü. Son-

fırlayıp apartımanın önünde do- ra: 
!aşmalı.. - Kim! istiyorsunuz! dedi. 

Ali Cengiz karar vermişti. He- Ali Cengiz şaşırmıştı. Kadının 
men yerinden fırladı. Şapkasını güzelliği karşısında bir aptalt 
giydi, sokağa çıktı. Apartımanın dönmüştü. Ne cevab vermeliydi?. 
önünde dolaşmağa başladı. Gözü, Hemen. bir yalan uydurdu: 
apartımanın kapısında idi. Bek • - Musa Tokgöz Bey burada mı 
liyordu. Fakat, kimse yoktu. Per- oturuyor efendim!. 
denin arkasından gözüııün görme- - Hayır .. Bu apartımanda öy-
ğe alıştığı hayal halindeki kadına le bir kimse yoktur. 
benzer, bir insanın çıkı~ını bekli - (Devamı 7 inci sayfada) 
yordu .. Bir iki giren çıkan olu - j-;::=;;:::;:==========
yordu. Fakat perdenin sakladığı ı Radyo \ 
o hayale benzer kimsecikler çık- PrOaramı 
mıyordu .. 

o akşam, belki yarım saat ora- Ankara Radyosu 
!arda dolaştı.. Canı sıkıldı.. Yü - llUOtlN 

rüdü, gitti. Bir pansiyonda kalı- 18.35 J11üzlk (Senfonik pli.ltlar). 

yordu , O gece, fazlaca rakı içti.. 19 Konıışma (Türkiye .,..ıaaıı. 
Gece, kendi kendine düşünüyor- 19.15 Tiırk mwcıtı (Halk musikisi • 
du .. Bu kadın nedir?. Yoksa dı - Tanburacı o.man Pehlivanı. 

19.35 Türk müzltl (Karı'ık proc-
şarı çıkmıyor mu?. n.m .. llakkı Derman ve Al'kada.tlan). 

Adeta, kadına içerlemeğe baş• zo Ajans, meteoroloji baberlert. ııl-
ladı. Karar verdi: raat borsası (flal). 

- Bu kadını mutlak~ görece • !0,15 Türk müzlfl: 
ğim .. Elde edeceğim.. Çalanlar: Vecihe. R..-.1 Er ... CeY• 

det Kozan. Kemal Nbazl Suhan. 
Şöyle yapacaktı: Yann akşam Ok..,.anlar: Sadi Hopes, Melek Talı· 

apartımandan içeri girecek .. Ka- cöa. 

dının tam daire kapısından çıka • 1- Osman Be1 - Saba _.-eri. 

cağı dakikayı hesab ederek, mer- Z- Dede - Saba prlu • Gflte1le pi 
1 bülbüllerL diven başında onunla karşılaşa -

3- Hüsnü Efendi - a-tealclr tar• 
caktı. Apartımanın dördüncü katı kı • Cok ırilnneclL 

idL '- Taııbari Mutafa • lllr -
cllnlll ... n11-
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istiklal Caddesi Şehir Tiyatrosunda 
- a....ı Erer - Tablm. 
1- S. K&Tnak - Şovkefsa prtı:I • 

D11n1ptja bir bak,..n. 

7- Said Dede - leriıel• - -

T. H. K. Tak sim Şube s i Gala Müsameresi 
1 - Bayan KARAKAŞ, Bay DEMARKi 

tarafından ve PiYANi ST 
Bay KAPOÇELLİ refakatile ALAFRANGA KONSER 

2 • OAMA ÇIKPI 1 ~ Bi R GÜZEL Komedisi 
Şehir Tiyatrosu San'atkarları Tarafından. 

3-Bay KEAN SARlER tarafından ŞEN 

[ ~ ~ !.~! to~se~ 
Fransızca İstanbul!. 

malsL 
- IUnm u. - Kani detll. 
- Rahmi BeJ - Bir ııJhrl !aralı. 
1- Muhlll Sababaddl• - 11abar 

celdL 
11- Su ııomaı.L 
!!- Memlelıel - a1an. 

!I Kon,...... (batak llml J&7m& h• 
i ramu). 

ZUS Esbam. tahyltll, kambl:r• • 
nakul borsası (flat). 

ıı.zs N .. "ell pli.ltlar - iL 
Zl.30 Müzik (RadJ'o ort .. ına • 

Şef: Praelorias). 
1%.30 Müzik .Operetler ) PL 
!3 Müzik (Cuband • Pl.1 
U,45 - 24 Son aJam babul..t .,. 

- Bonjur kocaciğım ... 
Ve_ genç kadın beyaz ipekli sabahlıgının :çin

de bir gün~~ parçası gibi yanarken kocasına seslen
di: 

- Fazılcığıın. ben bugün terziye gid~ceğim. YOS A 
Mehmed dağıtıcıyı çağırdı: 
- Ver bir Son Posta ... 
Ve .. kendi kendısine söylendi: 
- Bu ne uzun ter.iymiş böyle, iki l:.uçuk saat 

oldu. Uyku bastırmasın ... diye gene çeyreği gaze
teye bayıldık. Ve .. gene birden: 

,.arınkl procram. 
YARIN 

12.~S Ttırk mllzltl • Pi. 
13 Meml•kel oaal 1.1an. aJam. mo

leoroloJI haberlerL 
13.15 • 14 Rl1uetl Cumbnr -do· 

aa • Şef: iıısan Ktın-. - Ne vakit?. 
- Belki öğleden sonra.. 
Dok~or: 

- Peki karıcığım .. 
Dc:iı. Ayrıldılar. Biri sokağa, öbürü banyoya 

gitti!. 

SOKA(;A ÇIKIŞ 

Saat on Uçtü. 
Güney giyindL 

Aynada gendisine uzun uzun baktL Yepyeni 
bır görünüşü vardı. Siyah, geceden rengini çalan, 
iri katmerli gözleri kahve renginde gözüküyordu. 
Kirpikleri kumrallaşmış, daha çok uzamıştL Duru 
t.eyaz teninin üzerine her vakit güneşten ışığını 

alarak yayılan pembelikler yüzünden çekilmiş, mat 
bir renk yüzünü, yanaklarını örtmüştü. Saçları 

sarıya kayan, kumrala daha yakın bir görünüş ve
riyordu. 

Siyah, alır bir astragaaılan manto &iYJnlşu. 

No. ~9 

Başından da o astragandan Kafkas biçimi bir şapka 
vardı. Bu iki koyu siyahlık aras.ndan mat, beyaz 
rengi, kahvemsi gözleri, uzun kumral kirpikleri, 
koyuya kaçan lüleli saçları, tılsımlı bakışları ile 
bambaşka, apayrı bir Güney, Güneyden daha üs
tün, daha ece bir güzel oluyordu. 

Kendi de kendisini beğendi. ve: 
- Marika!. Şoföre söyle soka4a çıkacağım ..• 
Dedi, Marika: 

- Araba hazır ... 
Dediği vakit, Güney: 

- Ben terziye gidiyorum. Doktor sorarsa öy-
le söylersin. 

Diye apartımandan çıktı ve .. arabaya bindi.. 
Arabada şoförle hiç konuşmadı. 
Büyük Parmakkapıda köşeye gelen bir biiyük 

apıu-tımanın önünde: : 
- Mehmed dur t.urada ..• 

l'uan: ı:::'iEM iZZET Bt:NJCll ------mı 
DedL Ve ilave etti: 
- Ben terziye çıkıyorum. Sen beni bekle bu-

rada ... 
Ve .. kapıyı çaldı, içeriye girdi. 
Şoför arabanın içinde oturuyordu. 

Bir iki kere apartımanın kapı:-.ı aç!ldı, kapandı, 
bir spor mantolu, spor başılklı kadın, bir keresin
de bir erkek, gene bir keresinde yakaları soğuğa 
ve kara kışa kalkık ve yüzlerini örten iki genç ka· 
aın çıktılar. Mehmed her kapının açılışında bir 
kere: 

- Acaba bizim bayan mi?. 
Diye kapıya bakıyor, değişik kılıklı kadınlar 

görünce yüzlerine bile .bakmadan. kafasını çeviri -
yordu: 

- Bizimki değil ..• 
Gaz~te. dağıtıcısı geçiyordu: _ 
- Akşam. Son Posta, Milliyet, CıİınhurJy.t. 

- Yahu jurnalcıl!ğımız da olacak. Şu terzinin 
adına bir baksam bari. .. 

Dedi. Gözlerile tabeliıyı aradı, buldu: cKalyo
pi Rusi•. 

- Pek kolaylıkla akılda kalaeak ad da değil 
Dedi, gazetenin kenarına yazdı ve .. okumasına 

daldı. 

O SAATLERDE 

Gene o gündü. Şoförün gazeteyi okumağa dal
dığı bu saatlerde bir filim şeridi kendiliğinden ha
yat sahnesinde çevriliyordu: 

Saat on •dörtte, Nesrin Feritle buluştu. İlk kez 
dudaklarını onun aşk, bağWık ve vurgunluktan kav
rulan dudaklanna verdi: 

- İkimiz birimiz. birimiz iltimlz için Ferit •.. 
dedL 

Saat on bqte. Selma Suatla birlqtL , 
(0.-YUI 
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1 Yazan: 

G 
eçen gün, bir arakadaşımın 
tavsiye ctl•ği bir eseri. oku
ınk için Beyazıd semtınde

kı kütüphanelerden birine git • 
miştım. 

Kütüphaneye girdiğim zaman, 
kapının yanındaki masada oturan 
saçlarına yenı kır düşmüş yaşlıca 

bir zat elime bir fiş tutuşturdu. 

P.~ı. a~ır adımlarb '<ataloğların 

bu!.ınduğu yere g;:Jerken; elim -
dek i fişi tetkik ediyordum: Bu 
müstatil şeklinde bir mukavva 
idi. Çok e;ki ve fazla kullanılmış 
olacak ki adeta taban astarı şek
lini almıştı. Fişin üzerinde siyah 
mürekkeble yazılmış iiç rakamlı 
bir numara vardı amma, ne yalan 
söyliyeyim, ben bunu okuyama
dım. 

Kartın diğer yüzüne baktım: Bir 
köşesinde meçhul bir ressamın 

kur5un kalemile çizmiş ,,Jduğu 

genç bir kadın portresi vardı. Or
tadaki :: ve Y mihverlerinden fi
şin bir riya~iyeci elind~n de geç
miş olduğunu anladım. Mihver
lerin etraf•nda ise bir kısım mü
rekkeble, bir kısmı kurşun kale
mıle atılmış imzalar rr.evcud idi. 

\ 

Mevzuubahis kütüphaneden bir köşe 

Kütüphane memurundan iste- koğmak için birkaç defa cpist!• 
diğim kitabı aldıktan sonra, boş dıye bağırdım. Fakat kedi oralı 

masalardan birıne oturdum ve o- bile olmadı Kendisini elimle tu
kumağa başladım. tup aşağıya indirmek istedim. Fa-

Daha henüz birkaç sahife oku- kat pis ve hastalıklı o!duğu için 
buna cesaret edemedirr.. Beni ramuştum ki. ayaklarımın arasında 

bir hayvanın dolaştığını hıssettım. 

Eğildim, baktım: Bu zayıf ve göz

leri hastalıklı tekir bir kedi idi. 
Hayvan kendisine bak!~ımı bir il
tifat zannetmiş olacak ki, yüzünü 
gözünü pantolonuma sürmeğe baş
ladı. Sonra bu yetmiyormuş gibi. 
biraz sonra yanımdaki sandalyaya 
atladı, oradan da masaya çıktı ve 
karşıma oturdu. Onu masamdan 

hatsız eden bu hayvandan kur -
!arması için gÖ"llerimle kütüpha
ne hademelerinden birini aradım, 
fakat bulamayınca, ayağa kalk -
tım, kitabı aldım ve o masayı ke
diye bırakarak. bir b1şkasına geç
meğe mecbur oldum. 

Kendisini yalnız bırakınca, kedi 
masanın üzerine uzandı, gözlerini 

(D0vamı 7 inci sayfada) 

HAZIR CEVABLII<: 

Birisi, arkadaşına sormuş: 
- Köpekler, aralarında kavga 

ederken yuzlerini birbirlerine ne
den çevirirler? 
Arkadaşı cevab verm;ş: 
- Eğer, barışırlarsa. birbirleri

nin yüyzüne bakmağa suratları ol
sun. Diye. 

TANDl.'\DIÖI İÇİN 

IsTE:UİŞ: 

Birisi, tanıdığı bir adamın önü
ne çıkarak: 

- Bana bir lira ver de bir iki 
gün sonra iade edPyiın. 
Demiş, herif: 
- Peki amma, ben seni hiç ta

nımam. 

Diyince, diğeri: 
- Beni tanıyanlar vermediği 

için sana müracaat ettim. 
Demiştir. 

5- s o N TEL G R A 1'- ı4 M A a T ım 

rtist veya figüran diyip de geçmeyiniz. Onlar tekemmül edip sıraya kanşmcaya kadar akıl ve A hayale sığmıyacak sıkıntılara, yorgunluklara hatta yoksu.zlukltıra katlanırlar ~e tıihuyeı binbir nzab 

çektıkten, aylarca hatta yıllarsa sabır ve metanetten sonra herkesın seveceğı ve beğe:ubileceği bir 
artist, hatta bir figüran olurlar. lşte resmimiz onlardan birini gösteriyor. 

Bu kız Holivuıidıı bir filim kumpanyasının mualliminden böylece ders alıyor. 

==================================;=====-=-·-==-===========================================================================-====~ 

Çocuğunu 
öld··renAna 
idama t~ahkum Edi!di, 
Fakat Hayatı Bağış~andı 
L 

ondıa cinayet mahkemesi 
37 yaşlarında Margarit Ma
koley isminde bir kadını i-

dama mahküm etmiştir. Kadının 
iki çocuğu vardı. Fakat bunların 
biri on l:,ir, diğeri beş yaşındadır. 
Üçüncü olarak dünyaya getirdiği 
küçük çocuğunu kolları arasına 

alarak yatan bu annenin mini mi
ni yavrusu bir müddet sonra ö
lü . olarak bulunmuştur. Sonraki 
tahkikattan anlaşılmıştır ki ka -
dın ile çocuğunun yattıkları yer
de havagazi musluğu açık olarak 
bırakılmış ve çıkan zehir çocuğu 

öldürmüştür. Kadın ifadesinde: 
- Ben bunu ümidsizlikle işle

dim; diyor. 
Jüri heyeti kadının mücrim ol

duğuna kanaat getirmiştir. Fakat 
cezasının tahvili için Krala mü
~~caat edilmesini muvafık gör -
müştür. 

Bundan sonra hakim, usulden 
olduğu üzere, siyah bir cübbe gi
yerek gelmiş, kadın bunu görün
ce bayılmıştır. Hakimin böyle si
yahlar gitmesi, idam hükmü ve
rildiğini gösteriyordu. Kadının 

annesi de orada bulunarak kızı i-

çin verilecek kararı bekliyor, ağ· 
zına mendilini tutarak hıçkırık -
lar•nı zaptetmeğe çalışıyordu. Ha
kim kararı tebliğ ettikten sonra 
şunları ilave etmiştir: 

- Her ne kadar idama mahkılm 
edilmiş iseniz de hayatınızın ba
ğışlanacağından ümidvar olabi -
lirsiniz. 
Mahkılm kadının 60 yaşındaki 

annesi de: 
Kızımın büsbütün affedile
( Devamı 7 inci ıayfada) 

·-----

• . . • 

Londranın meşhur Taymis nehrinden bir gö rünüşll 

M©llill~ D®lfllfi~ü 
AUtn~cdl©l ttüılfll®O 

Elli Yı ldanberi Tek rarlan a n, 
Fakat Y apılmıyan Bir Mesele 
i ngilizler Biritanya aC:.::ları

nın daima ada olarak kal
masına çok dikkat etmiş • 

lPr. kendileri de adalı olar .. k kal
maktan ayrılmamı~lardır. Bu -

nun manası şudıır ki inı: ız "r 

kendi memleketler.ne ba~ka:a -

nnın sokulabilmesi ihtimallerine 

ederek faaliyeti tatll için 
hükumeti mecbur etm~tir. Bu
nunla beraber o zaman Manş tü
nelinı açmak için ileri geçer. tn
gilizlcrın bundan ne o zaman için, 
ne d~ istikbalde İngiltercye bir 
ziyan ge!ıniyeceğini düşündükleri 
anlaşılıyor. Nitekim bu fikrin ta
raftarları gittikçe çoğalmıştır. 

Bilhassa bugiin artık böyle bir 
tünelı açmak i.şden sayılmıyor!. 

İngiaerede Liverpol ile Birken
hed arasındakı denizin allından 
bir tünel açılmış ve 935 de kü • 
şad merasimi yapılmıştı. Bu tü
neli kazmış olan mühendis o z~
man bir Fransız gazetecisine şöy

le demiş: 

ı 
ni hiçbir mani görülmüyor. Nite

kim yukarıda söylendiği gibi İn
giliz mühendisi bunu gayet kolay 

b:r iş sayıyor. 

Para cihetinden de bir manı 
yoktur. Llzım gelen sermaye der
hal tedarkı edilebilecektir. Fakat 

askeri noktai nazar var. Umumi : 
harbdcn sonra bir kere 024 de, bir 

de 929 da tünel meselesi tazelen

di. Tekrar münakaşa edildi. Fa -

kat askeri noktai nazardan bunu 
kabul etmek imkanı;ız görüldü. 
Tünelin açılmasına eskiden mani 
olanlar şunu ileri sürüyorlardı: 

- Fransızlar bir gün seyyah 
gibi gelerek birdent.ire Duvr mev

kiine çıkarlar ve İngiliz muha -
fızları öldürerek tüneli ele ge -

çirirler. Bug;;n artık böyle seyyah 

1 
1 

Es 
G 

i ve Yeni 
··zeller 

1 

1 
1 Aradaki Farklar Nedir 7 

Harbfen Evvele Bakış 
D 

ünya harbinden evvelki za
manlar ile sonraki devir a
rasındaki fark her suretle 

kendini göstermektedir. İngilte • 
renin meşhur bir tiyatrosu, harb
den çok evvelki senelerin par • 

laklığını görmüş bir müessesenin 
müdürü eski ve yeni zamanlar a
rasındaki farkı anlatırken tiyat

rosundaki genç kızların birer bi
rer kibar tabakadan kocalar bu
larak her biri birer Kontes veya 
Markiz olduğunu söyliyerek di -
yor ki: 

·- Her devrin kızlarında ken
dilerine mahsus güzellikler var
dır. Her de.vir layık olduğu gü • 

zelliğc malik olur. At yarışlarını 

seyretmeğe giderken o zamar.ld 
tiyatronun kızları büyük ve tüy

lü şapkalar giyerek giderelrdL 
Çok güzel olurlardı. Bugiı.nün kız

ları ise küçücük şapkalar giyi • 
yorlar ve yine cazibeli oluyorlar, 

Tiyatronun kızlarından Bel Bil • 

ton Kont Klenkartiye vaıdı. Rozi 
Bot da Lord Hedfordun karısı ol

du. O zamanlar bu kızlara hafta
da 30 İngiliz lirası ücret verirdik. 

Fakat tiyatronun haf~ada 1,300 

İngiliz lirası masrafı vardı. Bil -
hassa ell;ise ve şapka için çok 
para harcedillrdL 

kar~ı daima uyanık davranarak 
herhangı bir tehlikeyi kendile -
rinclcıı uzaklaştırmışlardır. Fa -
kat acaba İngillcre ada olarak kal

dı mı?. Bugün İngiliz:er havadan 
memleketlerine etlilmeöi muht~
mel taarruzlara karşı . müdafaa 
tedbirleri almakla meşguldürler. 
Artık Britanya adalarının ada -
lığı şüpheli oldu. Onun için me • 

sela senel€f'denberi lakırdısı e
dildiği halde bir türlü İngilizler
ce muvafık görülemiyen Manş tü
neli bahsinin şimdi yine tazelen
mesi tabü görülebilir . 

- Bu tüneli açmak zordu. Fa
kat Ma1'Ş tünelini açmak daha 
kolaydır. Yalnız bir kere emir 
verilsin!. kıyafetinde Fransızlardan bah - Bugün güzel tela kkl edilen bir artist 

sedilmiyorsa da yine Fransızla • J..,~-------=--------=--==-c-.-==--===
Fransa ile İngiltereyi birleştir

mek üzere Manş denizinin altın
dan bir tünel açılmakla İngiltere 
Avrupa kıt'asile de birleşmiş o
lacaktır. Bundan 57 sene evvel 
buna teşebbüs edilmiştir. Denizin 
altında~ 1:,ir tünel açmak ıçin işe 
başlanmış, yerler kazılmı.ş, ku -
yular açılmış, fakat başlanan iş 

öylece bırakılmıştır. Çünkü bu 
teşebbüsün al.-.yhinde .talışanlar 
olmuş, parlamento işe müdahale 

Bu işe Fransızlar da pek alaka
dardır. Çünkü 1875 de Laparant 
ismindeki Fransız alimi Manş de
nizini ölçmüş, muhtelil noktalar
daki derinliği araştırmış ve tü • 

nelin kazılmasındakı esas malıl • 
matı hazırlamıştır. Fakat nasıl 

oldu da 1:,u tünel böyle yarım a
sırdan fazla bir zaman geçtiği 
halde faaliyete başlanmış olma
sına rağmen kazılamadı, kaldı? 

Evvela şuuu söylemek lazım 
ki tünelin kazılmasında ilmi fen-

rm birdenbire bir hücum yapa -
rak tüneli ele geçirecekleri endi

şesi ileri sürülmüyor değildir!. 

Halbuki tünelin kazılmasını çok
tan kabul etmiş olan Fransızlar
dan hiç kimse çıkıp da bir gün İn

gilizlerin Manş tüneli tarilti1e 
Fransaya hücum etmeleri ihti -
malinden bahsetmiş değildir. 

İngilizler eğer bu tünt!l açılırsa 
her sene buranın muhafazası için 
5,000,000 İngiliz lirası sarfetme -

ğe mecbur kalacaklarını söylüyor
lar. 

İngilterede Manş tünelinin açıl
ması için propaganda yapan zen
ginler de görülmüştür. Bunlar 
paralar harcederek bu propagan
dayı devam ettirmişlerdir. 

Fransa ile İngilte:e arasında 
denizaltından böyle bir tünel a
çılması iki memleket ar~mdaki 

rabıtaları t.ir kat daha ku\-vetlen-
. dlrerek sulh için faydalı olacağı 

fikrinde bulunanların noktai na
zarı bir gün galebe edecek mi?. 
Buna ihtimal verenler çoktur. İs
tikbalde bir harb olursa İngılte
rcreni.'l yiyecek maddelerini Fran
sadan getirtmek için böyle bir 

tünelden çok istifade edilebilceği 
söyleniyor. Çünkü istikbalde Av
rupada bir harb olursa Fransa !le 
İngilterenin birbirlerine sıkı bir 
ittifak halincie yardım edecekle • 
rine kin-.se şüphe etmiyor. 



6 -IOJf ... 
İntihaba 
.Girerken 

(1 inci sahifeden devam) 

milletini saf saf dcrliycn Anadolu 
ve Rumeli Miidafaai Uukukunuo 
ikinci adı ve öz hiiviyeti de Halk 
Partisidir ki, bugünümüzü ve milli 
saadetimizi hiç şüphe yok ki, yal
nız ona, onun varlığına, memle
ket halkının kalbine ve hayat 
hücrelerine yerleşen yüksek kud
retine borçluyuz. 

Cumhuriyet Halk Partisi her 
Türk çocuğunun tam bir inan ve 
sadakatle bağlanmış bulundugn 
tek program oldugn kadar, her 
Türk çocuğu için de Cumhuriyet 
Halk Partisi kendi uzviyeti için· 
de yerleşmiş ve kökleşmiş buln
nan bir ana damardır. 

Bu itibarladır ki, 7ann memle
ketin her tarafında b~lıyacak o

laı.ı birinci seçim Türk milletinin 
siyasi olgunluğunun ve yekpare
liğinin bir kere daha bütün dün
ya nazannda denenmesi ve fiili 
tezahürü olacaktır. 

Karadeniz ve 
Eg~ 1 :l~ Fırtı na 

(l inci ıahifeden devam) 
liyen gemiler havanın yatışma -
sından istifade ederek limanımızı 
terketrnişlerdir. 

Karadenizden gelmesi bekle -
nen gemiler bugün limanımıza 

v:isı1 olacaklardır. Şımdiye ka -
dar verilen malümata göre belli
başlı bir kazaya tesadüf edilme -
miştir. 

Dünkü soğuğu görenlt>r bu -
günden ümidlerini kesmişler ve: 

- Yarın kar yağacak!• dem:ş
lerdi. Halbuki hiç de öyle olma -
mış, hava lodoslamış ve bu sn
tah güneş çıkmıştır. Esen lodo
sun ve berrak güneşin tesiri ile 
ortalık ısınmış, İstanbul oir ba
har havas• yaşamağa başlanuştır. 

s~~!~~~~~ı~~ ~~!~1!?~. r Biry~:rli;Dkaha 
umumi divanının bugün toplan- kası müdür muavıni Hamid, avu- apl aCa 
ması ihtimali çok kuvvetlidir. kat Mekki Hikmet. Emniyet San-

Meb'usluk için partiye müra - dığı muhasebecisi Pertev Gevher, Sultanhamamı yangını tahki • 
caat edenler arasında en büyük Belediye muvazene müdürü Ne- katına devam edilmektedir. An
ekseriyeti orduda hizmet görmüş cati, profesör Salih :Murad, say- cak birkaç gündenbcri Ata Atabek 
general ve subaylar teşkil etmek- lav Hüseyin Cahid Ynlçın, saylav hanı ankazının üst katlarının yı -
tedir. Bunların yekünu 1200 ka- Kazım Okyar ve Cavid, Nakiye kılmasına devam edilmektedir. 
dardır. Elgün, toprak ofisten İlhamı Bu- Yangının nereden ve nasıl çık-

Yeni meb'us namzed ı:stesinin lak, Beyoğlu k-1maakmı Ahmed tığı yeni bir keşiile aydınlana -
ilanile birlikte İnönünün de mil • Kınık, itfaiye müdürü İhsan De- cağı tahmin ediliyor, evvelce bah

settiğimiz, trikotaj fabrikasına aid 
Jete seçim etrafında bir beyanna
me neşretmeleri muhtemeldir 

İkinci Müntehibler 
İstanbul Halk Partisi teşkilatı 

ikinci müntehib namzedlerınden 
mühim bir kısmını dün akşam ilan 
etmiştir. Genyyöl kurumun tas

dikinden çıkacak diğer kısmı da 
bildirilecektir. 

Memleketin her tarafında oldu
ğu gibi şehrimizde de ikinci mün
tehib seçimine yarın sabah baş -

!anacak ve 19 mart akşamı niha
yet verilecektir. 

Teftiş heyeti azalan intibah 
müddetine erey sandıklarının bu
lunduktan yerlerde çalışacaklar

dır. 

Şehrimizin merkez ve mülha -

kat kazalarında ikinci müntehib 
namzedi olarak gösterilen eşhas 

arasında birçok tanınmış zevattan 
bilhassa şu zevat vardır: 

ğer, operatör Fahri Erol. Beledi
ye müfettişi Alı Yaver, kasablar 
şirketi müdürü Ahmed Kara. ope
ratör Feridun Şevket. avukat Mu
harrem Naili ve Esad Muhlis, 

Necmeddin Sadık , doktor Fikret, 
hayvan borsası komiseri Kadri, 
Noter Mithat Cemal, umumi mec- ı 

lis azasından Tevfik Türe, röntken 
doktoru Muhterem Kökmen. Ga
latasaray lisesi müdürü Behçet, 
Başmuharririmiz Etem İzzet Be

nice ve eşi Seniha Benice, say lav 
Cemal Tekin, umumi meclisten 
Tevfik Amır Kocamaz, tıcaret o-

800 kilo sikletincfeki elektrik ü-
tüsü nihayet enkaz altından çıka
rılmıştır Tekrar keşif yapılmak 

için bu ütü ve elektrôk şartclinin 
meydana çıkarılmasına intizar e
dilmekte olduğundan, ütünün çı

karılmış olması üzerine bu akam 
üstü müddeiumumi muavinlerin
den Necati, hnkim Reş'd ve elek
trik idaresinden iki mühendisle 
tekrar yangın yerine giidlerek ye
ni bir keşif yapılacaktır. Bu keşif-
ten sonra vaziyetin aydınlanacağı 
tahmin edilmektedir, 

dasından Taib Servet Tuna hay- o· Ad il t H t y 
van borsası reisi Ali Rıdva~. u - 1 ır . l,, MBıres aya 1 aşa-

:u:::~ı::::ı: :;~::~;eçie~~- dı~ı için Kız Kar~eşini Vur~u · 
(Birinci say(adun devam) 

ma da bir müddet kardeşinin ya
nında kaldıktan soma evkrde 
hizrnetç(!ik etmeğe başlamıştır. 
Esma bu sırada Hasan adında bir 
kahveci ile t~nışmış ve Beyoğlun-. 
da İstiklal caddesinde Tütüncü 

İngiliz-Fransız askeri 
anlaşması 

(2 inci sayfadan devam) 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Senelik muhammen kirası 144 lira olan Kadıköyu.,.de Cafcrağa 

mahallesinde Şair Nefi sokağında Bağ mahallı ve ahır bır sen~ müd· 

detle kiraya verilmek üzere açık arttırma gününde isteklisı tu ~nma· 
<lığından pazarlığa çevrilrnljtir. Şartnamesi Levazım .MüaW'h.Jıi: e 

görülebilir. İstekli olanlar 10 lira 80 kuruşluk ılk teminat makbuz veya 

mektubile 27/3/1939 Pazartesi günü saat 14,30 da Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (B) (1593) 

terenin Fransaya yapacağı yardı
mın mahiyeti bu görüşmelerde 
kararlaştırılmıştır. Filhakika bu 
yardımın pek külliyetli olduğu * * 
görülüyor. Çünkü ilk hamlede İn- Keşif bedelı 3169 lira 4 kuruş olan Erenköy - Şaşkınbakkal Jtısak 
gilterenin Fransaya on dokuz fır- yolunun şose tamiri açık eksiltmeye konulmuşti1r. Keşif evrakilc şart· 
ka asker göndereceği anlaşılmak- ·namesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı ka· 
tadır. Holdane, 1905 senesinde nunda yazılı vesikadan başka en az 2000 liralık iş yaptığına dair iha
Fransaya bunun yarısını bile va- leden 8 gün evvel bu iş için vilayetten alacakları fen ehliyet ve Ticaret 
dedementlşti. Ve İngılterenin as- odası vesikalarile 237 lira 68 kuruşluk ilk teminat makbuı veya mek· 
keri sahada Fransaya müessir şe- tubile beraber 16/3/939 Perşembe günü saat 14 buçukta Daimi Encü-
kilde yardım e~e~ilmesi için epey- mende bulunmalıdırlar. (i) (1342) 
ce zaman geçmıştır. 

Sabık İngiliz Başvekili Baldvin, 
bir vesile ile demiştir ki: 

- İngiltermin hududu Ren neh
ridir. 

Geçenlerde Çemberlayn de 
Fransız - İngiliz münasebetlerin
den bahsederken, şu sözleri söy
ledi: 

- Harb başlar başlamaz, İn -
gillerenin kara kuvvetleri Fran
sanın emrine verilecektir. 

Dün bunlar, ikı me:nleket ara -
smdaki samimi müııa~ebetleri te
barüz ettirmek içın söylenmiş söz
ler gibi geliyordu. Hoare Bclişa -
nın rakamlara dayanan sözMrin

den sonra. bunları bır hakikat o
larak kabul etmek la1.ını geliyor. 

Umumi Hey'et İçtimaı 
Emniyet Sandığı memur ve müstahdemleri 
biriktirme ve karşılıklı yardım sandığından: 
Nizamnamemizın 19 uncu maddesı mucibınce cemiyetımiz senelik 

kongresini 25/3/939 Cumartesi günü saat 13,5 da yapacağından azala· 
rırnızın mezkıir saatte İstanbul Emniyet Sandığı binasında hazır bu· 
lunrnaları rıca olunur. 

RUZNAME 
1- Kongre reis ve katıblerinin seçimi 
2- İdare meclisi raporunun okul)ması 
3- Mürakıb raporunun okunması 
4- Bilançonun tetkik ve tasdiki 
5- Yeni idare meclisinin seçimi 
6- Mürakibler seçimı 

Ankara Bakırköyündcn: Devlet Demir
yolları umum mıldürü Ali Rıza -
nın eşi Saime Eren, Beled;ye su
lar müdürü Ziya Erdem, Belediye 

sıhhat müdürü Said Kurşuncu, 1 
Bakırköy kaymakamı Cafer Soylu,! 

Fikret Atlı, Galib Bahtiyar Göker, 
Giresun saylavı M._,a!fer Kılıç. 

Remzi, baro reisi Hasan Hayrı 

Tan, umumi meclisten Halil Hil
mi, iş limited müdürü Bedri Ne

dim, Saylav Hasan Ferid, ticaret 
borsasından Ziya Taner. Merkez 
Bankası İstanbul şubesi müdürü 
Kamil, Denizbank eski müdürü 

Yusuf Ziya Öniş, ticaret odası re
isi Mithat Nemli, avukat Hüsa -

meddin Erdurak, muallim ve şair 

Halid Fahri, umumi meclısten Sııb

hi, saylav Cevdet Kerim, Vali 
Lütfi Kırdar ve eşi, saylav Ab -
dülmuttalib, emeklı General Şe

fik, İktısad Vekili Hüsnü Çakır, 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, 

saylav Mükerrem ve Şakir Ahmed, 
avukat Haşim Refet, profesör Ta

hir, Halkevi reisi Ekrem Tur, say

lav Hamdi Dikmen ve İbrahim 
Ço!ak Emniyet üçüncü şube mü

dürü Mehmed Tanyeri, tüccardan 
Murad Fortun, inhsarlar umum 

müdü rrnuavini M 1nir Huıııtv ve 
Cavid Ekim. saylav Sadeddin Fe
rid, Salih Bozok, Mehmed Somer, 
Huriye Önes, Resim Başaran, İn-

çıkmazında 9 numaralı evin alt ı---------------1 

Jandarma 
Satınalma 

Genel Komutanlığı 
Komisyonundan : 

Kartaldan: Kaymakam Bahir 
Öztrak umumi meclis azasından 
Şerafeddin, Belediye reisi Abdul
lah. 

Beşiktaştan: Saylavlardan Ge
neral Kazım Özalp, Hasan Cemil, 

doktor Refik, Edib Servet, Haydar, 
İsmail Hakkı, Ziya Karamürsel 
Bekir Kaleli, Mehmed Emin Yur
dakul, Emin Dıraman. B iktaş 

kaymakamı Ali Rıza t!nalp dok
tor Etem Akif, doçent Fahire, u

mumi meclisten Hamdi Rasim, 
sıhhat müdürü Ali Rız3, Nuri De-

Sürp Agob 
Davası 

1- Bır metresine yirmi beş kuruş kıymet bıçılen vasıf ve örneğıne 

uygun yüz kırk bin metre çamaşırlık bez kapalı zarf usulile 30/3/939 

Perşembe günü saat onda satın alınacaktır. 

2- Şartnamesı yüz yetmiş beş kuruş karşılığında komisyondan 

satın alınabilecek olan bu eksiltmeye gırmek islıyenlerin 2625 ıiralık 

ilk teminat banka mektubu veya vezne makbuzu ile şartnamede yazılı 

belgelen muhtevı teklif mektublarını eksıltme guni.ı saat dokuzdan 

katında bir odayı kiral:yarak be
raber yaşamıya başlamışlardır. 

Esma kahveci Hasanla metres ha
yatı yaşamakta olduğunu kardeşi 

Hasandan saklamıştır Neden son
ra meseleden haberdar olan Hasan 
kızkardeşini aramış bulmuş. Ha
sanla metres hayatı y ıışamaktan 
vazgeçmesini söylemiştır. Esma 
kardeşinin bu sözleri~" ehemmi
yet vermemiş bu yüzden kavga e
den iki kardeş darılmışlar ve bir 
müddet görüşmemişlerdir, 

Ankara 14 (Hususi muhabiri -
mizdeıı) - Devlet Şurası umumi 
heyeti, eski İstanbul valisi Mu -
hiddin Üstündağ hakkında Sürpa
gop mezarlığı yüzünden Devlet 
Şurası mülkiye dairesince verilen _e_v_v_eı_k_o_ıı.1_i_sy_o_n_a_v_e_rm-iş_o_1m_a_ıa_r_ı. ______ ·_B_6~-' • ___ ._ı_s_ıa_. __ ~ 
lüzumu muhakeme knrarını tas
dik etmiştir. Muhakemcsı görül -
mek üzere tahkikat evrakı bugün
lerde temyiz mmahkemesı dör -
düncü ceza danresine gönderile -
cektır. 

Geçen bayramda ikı kardeş ba
nşmışlar ve birbirine gidip gel -
meğe başlardır. Hasan kızkarde -
şile her karşılaşmasında kahveci 
Hasandan ayrılmasını ve yahud 
Hasana nikfilı yaptırmasını söy - Kupa Maçları Başlıyor 
lemiş Esma da her defasında kar- Kupa maçlarına gelecek hafta-
deşine baştan savma cevablar ve-

İstanbul Defterdarlığından : 

Egedeki fırttna henüz yatış -
mamıştır. F1.5e denizinde emsali 
pek nadir görülen bir karayel fır
tınası olmuş, sahil halkını telaşa 
düşürmüştur. Vapurlar lşliyeme
miş, Gelibolu lımanına kayıcllı 

Safer Alınin Allah Kerim motö
rü, Karaburun limanında dört 
tonluk Fethiye motörü, iki ton- mirağ, Belediye fen m!idürü Hüs- hisarlar umum müdürü Mithat 
luk Tayy_arıbahrl yelkenlisi bat- nü, doktor Emin Şlikrii. eski Şeh- Yener, Bekdiye memurin müdürü 
mış, tayfaları kurtarılmışhr. 

rerek kardeşini atlatmıştır. Dün 
akşam Hasan fabrikad,,ki işini bi-

dan itibaren başlanacaktır. Maç-
!ara iştirak edecek kulübler, Pe-
ra, Şışlı, Süleymaniye, Beykoz. 

Defterdarlık binasında yapılacak (6688) llra (79) kuruş ke§.f be· 

delli tamirat işı açık eksiltmeye konulmuştur Eksıltme 21/3/939 salı 
günü saat 14,30 on dört otuzda yapılacaktır. F:ksrltmeye gırmek •stıyen· 

lerın bu işe benzer en az (5000) liralık ış yaptıklarına daır ,c;arelerııı· 

den alınış oldukları vesikalara istinaden İstanbul vilayetındcn eks~t· 

me tarihinden sekız gün evvel alınmış ehliyet ve 93!) yılına a t Ticarel 

odası vesikalarını ve 502 liralık muvakkat temınat nıakbuzlarını ıbraZ 
etmeleri lazımdır İstiyenelrin keşif, mukavele, ek<ıltnıe v .. h.ısusi şart· 

namelerını görmek üzere 20/3/939 tarihine kadar her gun MJii Emlak 
Müdürlüğüne müracaatları. (M.) (l43fi) 

B i remini Mehmed Ali, İhsan Namık Samih Türkdoğan, doçent Cevad 
u ırtınaya maruz kalan şe- Kerim İncedayı, saylav Salahaddin 

tirdikten sonra Beyoğluna geçmiş 
kızkardeşi Esmaya uftrarnıştır. İki T. Y. Y. K., Hıliil, Kurtuluş, Ka

smıp"4şa, Galıataspor, Topkapı, 
kardeş oturup konuşurlarken eski 

Beyoğlu Dördüncü sulh hukuk hakimliğ·inden: 
hfrlerde birçok ağaçlar devrilmiş, ve piyango müdür muavini Fikri 
evler yıkılma tehlikesi geçirmiş, Oran. Yarğı, Osmanlı Bankası müdür - Arnavudköyünden ibarettir. Terekesıne mahke.r.ece el konulup taı;fiyesine karar verılen olii 

Alı Kahya uhdesinde bulunan Galalada Arnbcamıı mahailesı :r.lahmu· 
k 

Beyog'lundan: Bakteriyolog Fet- lerinden Asım Dikel, saylav Na • 
iremitler uçmu§tur. 
Manisa, Çobanısa istasyonlan hj, tüccar Suad Karaosman, umu- zif Sirel, gemi kurtarma şirketi 

mesele tazelenmiş ve Hasan bu ı-~---""-'--------
meseleyi biran evvel halletmesini 
kızkardeşinden istem iş aksi tak
dirde fena olacağını d:ı ilave et
miştir. Kardeşinin bu tehdidine 
canı sıkılan Esma ka"şılık vermiş 
ve iki kardeş kavgayn tutuşmuş
lardır. Kavga esnasında Esma: 

kardeşinin üzerine hücum etmiş dıye caddesinde eski ve yenı 192 ve 194 numaralı di.ıkkıinır. yarısı ve 
ve bıçağını rasgele saplamıya baş- k eza Galatada Yolcuzade mahaliesı ve caddesinde eskı 40 yem 42 nıı· 

larnıştır maralı evin tamamı keza Arabcamıi Emekyemez mahallcsı Abaussc-
arasında suların tazyiki ile demir- mi mec!ısten Kiimil Nayman, e - müdürü Etem İzzet Osal, umumi 

yoiunda çukurlar husule gelmiş- 1 _m_ek_l_._g;_e_n_e_r_aı_E_m_i_n_Y_az_g_a_n_,_P_r_o-__ m_ec_l_is_t_en_F_a_i_d_e_E_es_e_n_d_al_. __ _ 

tir. 
İzmire yakın Seydiköy civarın

dan inen sular, bir arabayı ve 
meçhul sahıbini s rükleyip gö -

tW'müşt!ir. 

nu e:; dn denizde buıunan İz
mir vapuru fırtı:oalarla mütbış 

mücadeleye girışrnış, ancak Ge
lıbolu civarında otuz beş kıılaç -
lık suda demlrlerni§tır. Bartın 

vapuru sahlllerden birine iltica 
esnada güçlükle yoluna devam et
miştir. Henüz bu hususta kat'i 
malümat alınamamıştır. 

AMERİKADA FffiTINA 

Nevyork 14 (Hususi)- Nev -
york civarında kar fırtınası ve 
şiddetli rüzgiir hüküm sürmek -
tedir, Fır~ına neticesinde beş kişi 
ölmüş, birçok kimseler yaralan -
m!Ş, ve birçok da otomobil kaza
ları olduğu anlaşılmıştır. Binler
ce ağaç yık:ılmış, evlerde hasar 
olmuştur. 

İngiltere Harbe 
Girseydi 

Lon<lra 14 (A.A.)- Dün ak
şam Sunderlandda bir nutuk söy

liyen Lord Halifaks, İngilterenin 
•yalnız başına dünyanın inzıba

tmı temin etmesi> lazım olduğu 

fikrinin aleyhinde bulunmuştur. 

Mumaileyh demiştir ki: 

Öğrenildiğine göre Barselana, 
Canton ve Nankin bombardıman

ları gibi facialara nihayet vermek 

için harbe gir~ olsa idi, bun
lara mümasil bombardımanların 

müthiş tir mikyasta arttığına p
hid olacaktılL 

Muhteli! yerlerinden derin 8 bı- . 

lngiltere ve Fransa Çek -Slovakya. 
liihaddin sokak esk. yenı 9 numaralı evın yarısı keza Arabcamıı n:l· 

çak yarası alan Esma kanlar için- hallesı Bayırlı sokak eskı 26 yeni 1~ numaralı evın tamamı ...,<!< .... t ır-
de yere düşmiiş Hasan d akızkar- ma suretiel 18/4/93!) tarihın" müsadif Salı gıi.nıi saat 10 da saL acal'" 
deşinin öldüğüne kanaat getirdik- tır. Sauş Ledeli yüzde yetmış beşi bulmadığı taka;.de ıkıncı arttJması 
ten sonra kaçmıştır. Esma hasta-HadiselerinB Müdahale Etmiyecek cHerkes nikahla mı oturuyor 

ben de istersem metres otururum, 
.. .. .. .. .. 3/5/93ıl tarihıne ınusadıf Çarşamba günü saat 10 da icra ed..ıccek,ır. 

neye goturulrken yolda olmuş , .. _ . . . • 192-104 numaralı dukkanın tamamının kıymeıı (ıoOJ lıraJır. Esl<• 
ıs. terseın her,ey yaparım sana ne kardeş katılı Hasan da Beyoglu . , _ ' . 40 yenı 42 numaralı evııı tamamının kıymetı (23o0) ı;ra,.ır. 

(Ririnrı sayfadan dellam) 1 
vermış oldukları mütaleasında bu
lıınmaktadır. 

Prağ 14 (Hususi) - Çek kabi
nesi, vaziyeti tetkık etmiş ve ev
vela Slovak meclisinin içtimaın

da verilecek kararların beklen -
mesine ve sonra ona g1ire bir hattı 
hareket tayin edilmesıne karar 
vermiştir. 

MÜDAHALE ETMİYECEKI.ER 
Faris 14 (A.A.)- Bonnet ile İn

giltere sefiri Phipps, dün akşam 
Sloyak meselesini !tetkik etmiş

lerdir. Salahiyettar mahfellerde 
söylendiğine göre İngiltere ve 
ftansa hükilrnetleri vazyiet ne 
şekilde inkişaf ederse etsin mü -
dahale etrnemeğe karar vermiş -
!erdir. Çünkü Çekoslovakyanın 

hududları henüz garanti edilme -
miştir. 

KABUL EDİLMİYEN SEFİRLER 
Berlin 14 (A.A.)- Çekoslovak

yanın berlin sefiri Vojtech Mast
ny, dün öğleden sonra Hariciye 
Nzaretine gitmiş ise de bir tür
lü kendisini kabul ettirememiştir. 
Her müracaatında kendisine Al· 
man Hariciye erkanının mühim 
konferanslarla meşgul oldukları 

cevabı verilmiştir. 

Öğrenildiğine göre İngiliz se
firi Henderson da Alman Harici
ye erkanını görmeğe uğraşmış ise 
de muvaffak olamamıştır, 

ALMANYA NE İ.STİYECEK? 
Bedin 14 (A.,A.)- Eski Slovak-

ya Başvekili Tisso, Hıtlerle bir 
saatten fazla konuşmuştur. 

Oluyor Ben Çocuk deg"ilim bana merkezı memurları t:ıra!ından sa· .• · · Tafsilat: Ev al;ışap bahçelı olup zemın katında zem :a .ı::al a do· 
Almanya Praga bir nota gön

dererek Slovak kabinesınin bü -
tün salahiyetile Tisso tarafından 
teşkil edilmesini ve merkezi Prag 
hükümeti tarafından tayin edilen 
bütün nazırların uzaklaştırılma -

karışma. demiştir. rı::ızkardeşin- bahakarşı Kazlıçeşmed~ saklan - şeli bir taşlık, iki oda ve ayrıca bir sofa ve bir de hıiliı ve hır o aoaıı 
!eri kararmış bıçağını çekerek kız 1 dığı bir evde yakalanmıştır. 'b b' ..... t lık . . al d'" l" . . f ,, ı...,,.;...---....:-..:..;._-'----.,..;,.-.;.;.. ____ ,;_ ___ .:,.. ___ ı aret ıı· ~ırn ve aş ''" zemını m la oşe ı lıuyuk bır mut .ı,. 

Istan bul Telef on Müdürlüğünden : ~~,~~1::t:d:.ı oda bi• haliı ve çatı katında bır •ufa ım oc.a ayrıcJ 
1- Bir adres yazma, bir adres tab'ı makinesile ikı makbuz ve Elektrik mevcud olup bahçe kapısı yanında bir kuyu mevcucıdur· 

muhasebe makinesi ve teferrüatı kapalı zarfla satın alınacaktır. 9 numaralı evın kıymet.i (600) lira. Tafsilat: Zem .. , katı renkli 

sını istiyecektir. 

İSYANA DAVET 
Bern 14 (A.A.)- Viyanada es

ki Slovak nazırlarından Durcans
kinin nezaretinde hali hazırda bir 
•Slovak lejyonu• vücude getiril
mektedir. Lejyonu teşkil edecek 
olanlar, iş bulmak üzere Alman· 

2- Muhammen bedel (12000) muvakkat teminat (900) liradır. Ek- çinı ve arkada zemini kırmızı çini döşeli aydınlık mahalli ha\'I bır 
siltmesi 31/3/939 cuma günü saat 15 de Müdürlük binasındaki satınalrna taşlık üzerinde hala, mutfak, odunluk ve kömürlük ve taşlıkta tuluın• 
kornısyonunda yapılacaktır. balı bir kuyu birınci katta bir sofa, bir hala bahçe cihetınde kuçuk bıt 

3- İstekliler muvakkat teminat ve 
0

kanU11! vesaiki muhtevı kapalı oda ve tarasın altında aydınlık ve sokak cihetinde büyuk bır oda arı<& 
zarflarını o gün saat 14 e kadar Komisyona vermelidirler. cihetinde ayrıca bir oda camekan olup üstü açıktır. Üst katta b..r od• 

4- Şartnameleri Levazım iirnirliğimizde görülebilir. (950) • ve bahçe cihetinde diğer bir oda ve bir tarasa vardır. ---;_-----------------------! 26-12 numaralı hanenin kıymeti (1500) lira. Tafsilat: Mezkur c>I 

ist. Orma'ı Çevirga Müdürlüğünden: Yaprakçıkınazı halen Buğulu sokakta olup çift demır kanatlı dcmır 
kapıdan girildikte mermer taşlık, bir oda camekanlı kapı ile geçileli 
ikincı taşlıkta zemini malta döşeli olup mutfak, hata ve aydınlık ma· 
halli vardır. Bodrumda odunluk ve kömürlük vardır. Birir.ci katra 
bir sola üzerinde iki oda bir hala vardır. İkınci kat bırincinin ayni olul' 
ayrıca bir dolapla _ıemini kırmızı çini bir tarasa vardır. 

yaya gönderilmiş olan 5,000 ame- 1- Orman Unuun Müdürlüğü teşkilatına dahil tahdid komisyon-
ledir. !arına dağıUlmak üzi!re imaline lüzum görülen 16 adet müdafaa tipi 

Roma 14 (A.A.) - Havas: Dün çadırın imali 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 
öğleden sonra ansızın San Remo- 2- Mezkfu' çadırların muhammen fiatı ceman 832 sekiz yüz otwı 

dan hareket eden Göring ile re - iki liradır. 
fikası, bu ayın 23 üne kadar !tal- 3- Eksiltme 28 Mart 939 Salı günü saat on beşte İstanbul Orman 
yan Riviera'sında kalmak niye - Çevirme Müdürlüğü odasında yapılacaktır. 
tinde idiler. Bundan sonra Roma 4- Muvakkat teminat 62 lira 40 kuruş, İstanbul Orman mes'ul 
ve Libya'yı ziyaret °'l•ceklerdi. muhasibliğınden alınacak makbuzla Ziraat Bankasına teslim edile-

Göring'in birdenbire hareket et- cektir. 
mesi, siyasi Roma mahfillerinde 5- Şartnameler İstanbul Orman Çevirge Müdürlüğünde göriile-
büyük bir hayret uyandırmıştır. bilir. 
Almanya sefareti, bu ani hareketin 6- Eksiltmeye girebileceklerin şimdiye kadar bu gibi işleri yap
sebebleri hakkında birşey söyle- mış bulunmaları ve ehliyetlerile birlikte belli gün ve saatte sözü geçen 
mek istememektedirler. komisyona müracaatları. (1686) 

Bratislav 14 (Hususi) - Slo -
vakyada bombalar patlamakta, İstanbul Manifatura Tüccarlan Birliğinden : 
nümayişler yapılmakta, müsade- Birliğimizin heyeti umuntlyesi esas nizamnamenin 9 uncu maddesi 
meler olmakta her.devamdır. Mem- muelbince, 29 Mart 1939 Çarşamba günü saat 14 de Dilsiz Zade ha
Jekette fevkal~de günlere mah - nındaki 8 nurnraalı merkezi idaresinde içtima edeceğinden heyeti u
ıus bir hal göze çarpmakta ise de muıniyeyi teşkil eden azanın mezkür gün ve saatte hazır bulunmaları 
askeri ~t görülmemektedir. ilan olunur. 

Delliiliye resmi, ihale pulu yirınl senelik taviz bedeli muşteriY' 
aittir. Arttırmaya girebilmek için yüzde yedi buçuk nisbetinde pey 
akçesı yatırmak lazımdır. İsteklilerin yukarıda gösterilen gün ve saatte 
Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mahkemesine gelmeleri iliın olunur. 

(937-2) 
~ 

Belediye S u tar idaresinden: 
Kapalı zarfla münakasa ilam 

İdaremizce satın alınacak muhtelil kuturda ceman (58250) kiJO 
kurşun boru kapalı zarfla münakasaya konulmuştur, 

1- Bu husus için hzırlanan şartname idaremiz levazım aervisiıY 

den parasız olarak alınabilir. 

2- Talıbler, şartnameye göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını ınal' 
günü olan 5 Nisan 939 Çarşamba günü saat (15) e kadar Taksimd1 

idare merkezinde müdürlüğe vermelidirler. Bu saatten sonra gctirU-
cek zarflar kabul olunmaz. (1681) 



• 
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'lefrika Numarası : 57 v~zon: Rahmi YACIZ 

Tal' at Paşanın Vereceği Ziyafette 
Kimler Bu lunacaktı? 

HiKAYE: 

KOMŞULUK 
(4 üncü sayfadan devam) 

Ali Cengiz, tam: 

- Affedersiniz, rahatsız ettim, 
Diye özür dileyecekti. Sözleri 

boğazında iken, 8 numaralı daire
nin kapısı yavaşça açıldı. genç bir 
delikanlı göründü. Güler bir yüzle 
kadına doğru elini uzattı: 

- Gel yavrum, dedi .. 
Dakiltalardanberi seni dört göz

le bekliyorum. Bu akşam üç da -
kika geciktin cicim. 

1-IOK 'llLG•A•- 14 MAaT un 

1Beşikten mezara kadar sağlam 
ve beyaz kalan dişler! 
Diş macunu kullananlar 
bir çok tecrübelerden 
sonra neden daima 

RADYOLİN 
de karar kılıyorlar ? 

~un~ü H A O Y O l i H : 

J3ütu n. 
agrılara 

}(arşı ... 

•• RESAD FEYZi 

Kandilli' deki Yalının Onünden Geçerken Delikanlı_ Karaköy-Ke~eraıtı 

• Dişlerde (Küfekl - Tartre) 

husulüne imkan bırakmaz. 

Mevcut olanları da eritir. 

Büyük Pencerelere Baka Baka Düdüğe Asıldı Ali Rıza Gebzeli 
Lastik atölyesi yeni getir -

diği makinelerle en mükem
mel bir atölye haline konul
maktadır. Pek yaKında Ame
rikan sistemi ve tam garan -
tili Rekauçuktaş (sırt geçir -

me) ameliyatlarına başlıya - ı 
caktır. 

• Dişleri mine tabakasmı 

çizip hırpalamadan temizler 

ve parlatır. 

- Ne olmuş?. Onu o makine mü-
1 mdisi olan Ermeni muayene Pde

c kti, etti mi acaba? 
- Evet etti. 

- Beraber rniydint 
- Evet .. 
- Peki ne diyor! 

- Ona kalırsa kazan boruları
nın hepsi değişmek ihtiyacında 

L~İ:j .. 

Rasim Bey bu lüzumu istiksar 
c den bir hareketle elini havada 
.alladı; devam etti: 

- Oooo ... O ne masrafdır bilir 
ınisin? 

- Tabii efendim 

lığına mahzun bir tavırla cevab 
verdi: 

- Ah ne güzel olurdu.. Fakat 
bu fırsattan istifade edemiyece -
ğim. 

- Ne ise, başka vakit yine olur. 
Davust, Rasim Beyle vedalaştı. 

Armatör Selkeldoryana gitmek ü
zere çıkarken körpe İngiliz yav -
rusu da mel'un fikrini tatbika koy
mak için accnta binasından ayrıl
dı. Rıhtımın yolunu tuttu. 

Çanakkale istimbotu Tophane 
önünde bekliyordu. Genç kaptan 
istimbota atlar atlamaz demir al
dırdı, makine telgrafını harekete 
getirdi. Gemi hafif seyirle Boğaza 
doğru yola çıktı. 

Kandillideki yalının önünden 
geçerken delikanlı büyük pencere
lere baka baka istimbotun düdü -

ğüne asıldı .. Kesik kesik üç dil -
dük çaldı. Yalının denize yakın 

geniş balkonlu salonunun pence-

releri açıldı, buradan uzanan bir 
kadın kolu beyaz bir tülle uğur-
lama işareti ~erdi, uzun uzun sal
lanan işarete delikanlı tekrar dil-

düklerle mukabele ederken gün 
ağır ağır kavuşuyor, kdranlık Bo
ğazı sarıyor, sulara gölgeler boy 
salıyordu. 

Davust istimbotu Sarıyere kadar 
aheste bir yürüyüşle götürdü, Sa
rıyerde döndü, tekrar geriye doğru 
sevketti. Kendilli önlerine gelince 
iki saat evvel kendisine bir kadın 

kolu ile beyaz bir bez sallıyarak 
uğurlama işareti verılen yalının 

rıhtımına istimbotu yanaştırdı. 

(Devamı vu) 

- Bugünlerde o kadar para ve
ıcmem.. Hem efendim bu gemi 
yarışa girecek değil ya.. Yolu 5 
mile düşmüş. varsın düşsün .. Şimdi 
Marmarada bizim gemiden başka 
sefer yapan yok. Bu fırsatı ka -

~::~~sak iyi hareket temiş oıına - l ıı __ o_e_v_ıe.;:..t_D_e_m_i_r_y_o_ı_ı_a_r_ı_v __ e_L_i_!"_a_n_ı_a_r_ı, 1 
Davust babalığıaıı lyardakladı: işletme U. idaresi ilanları -- Ben de öyle düşenüyorum! Muhammen bedcllerile miktar ve evsafı aşağıda yazılı iki grup 
- Evet! .. Haklısın evladım .. malzeme her grup ayrı ayrı ihale edilmek şartile 27 /3/1939 pazartesi 
- Onun için bugün gemi ile günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binasındaki satınalına 

ş\iyle bir tecrübe seferi yapayım komisyonu tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
( 1 iyorum. Kazan borularının ne . . 
' k d t . uht 

1 
Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve IM!r r ereceye a ar amıre m aç o ~ 

cluğunu bir de ben tayin edeyinı. gruba ait hizalarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme 

~·onra dönüşte tamire ihtiyaç var-j günü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 
. a, pasakölü aldırır, bunu kazancı! ~u işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki satınalma 
l :>!alarma ayak üzeri yaptırırım koı:rusyonu tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 
Glur biter ı 1- 5050 kutu (bir litrelik kutularda) haşerat öldürücü mayi mu-

- İyi ya!.. hammen bedeli 3282 lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 246 lira 19 

- Ben hemen gemıye demir al- kuruştur. 
fırtacağım! 2- Boru anahtarı, muhtelif cins eğe, tesviyeci el mengenesi, zım-

Rasim Bey saatine baktı, söy - para taşı, muhtelif cins pafta takım ı, tesviye levhası ve saireden mü-
! ndi: rekkeb müfredatı şartnamesinde yazılı hırdevat malzemesi muham-

- Bugün geç oldu artık .. Akşa- men bedeli 1258 lira ve muvakkat teminatı 94 lira 35 kuruştur. (1558) 

na iki saat var. * * 
- Olsun .. şöyle bir Boğaza ka- 15 Mart 1939 tarihinden itibaren: Münhasıran İskenderundan Ha-

d r çıkar, sonra döner, Hayırsız I !ebe veya Halebin cenubunda herhangi bir istasyona ve bilınukatele 
adalara doğru uzanırım. 4 saatlik nakledılecek emtıa ve eşyadan sınıf farkı olmaksızın Payas - Meydanı
lilyir bu tecrübe için kafidir. 1 ekbez mesafesi için ton başına maktuan pera.kende (276) en az beş 

_ Sen bilirsin.. Bu gece Serkel-1 ton ücreti verilınek şartile (207) ve en az on ton ücreti verilmek şar
doryanda Talat Paşanın ziyafeti ı tile (172,5_) ku~uş ücret alınacaktır. Fazla tafsilat için istasyonlara mü-
''ar. Seni de götürmek istiyordum racaat edılınelidır. (1669) 

da .. 
Belediye Sula ~ ida resind er• 
Üsküdarda İmrahor caddesine konulması icab eden büyük vananın 

takılabilmesi için Elmalı sularının 16/3/939 Perşembe günü akşamı 
saat 18 den ertesi sabah saat 6 ya kadar kesilmek mecburiyeti hasıl ola-
cağı sayın halka bildirilir. -1680• 

TÜRK ANT RAS İTİ 
Her cins soba ve maltızlar için ideal bir kömürdür. 

Satış Mer kezi : GİLKRisT VOKER ve K~ı. Lid 

İstanbul 4 üncü icra memurlu
ğundan: 

Evvelce Fatihde Kadıçeşme • 
sinde Altıpoğaça mahallesinde 24 
numarada mukim iken halen ad
resi meçhul bulunan Şükriyeye: 

Mülga yetimler malları ödünç 
sandığına izafetle İstanbul maliye 

Ağızdaki mikropları % 100 

Diş etlerini besler, 

hastalıklarına mfuıi olur. 

Ağız kokusunu keser. 

diş eti 

Siz de sabah, öğle ve akşam, her yemekten 
Günde 3 defa 

sonra 

muhakemat müdürlüğü vekili a- 1 K }} 
vukat Enver Aylav dairemize mü- iiıı:••••••• U anınız Aldanmayınız. Rağbet gören her 
racaatla 11 eylıll 333 tarihli bir ============================ şeyin taklidi ve benzeri vardır. 
kıt'a müdayene senedi mucibin _ K d • • K •• t h GRİPİN yerine başka bir marka 
ce alacağı bulunan 55 lira 75 ku- e 1 1 u p an e verirlerse şiddetle reddediniz. 

ruşun 1/3/931 tarihinden ' 'ıbaren 
bermucibi sened % 9 faiz, % 3 (5 inci sayfadan devam) ı 
komisyon ve % 10 ücre - kapadı ve horlamağa başladı. 
ti vekalet ve icra masraflarile Bu hadise bana rahmetli Haşi-
birlikte gayri menkuliın paraya min meşhur csivrisinPk• hikaye
çevri'-i yolile dairo"T izin 938/ sini hatırlattı ve gayri ıhtiyari gü-
3912 sayılı dosyasile vak; talebi lümsiy~rek, kendi kendime: cÜs
üzerine dairemizce namınıza tan- tad, Frankfurd yolunda bir sine
zim edilip adresinize gcnderilen ğe mağlub olmuş ve ~nun yüzün
ödeme emri arkasına mübaşiri ve den kompartımanını terketmek 
mahalli polis tarafın~.a" verilen mecburiyetinde kalmıştı. Ben de 
meşrubatta iltametgil.hınızın meç- bugün bir kediye mağlub oldum .. 
hul bulunduğu anlaşılmış oldu - Yeni oturduğum masada hır ar
ğundan ödeme emrinin 30 gün kadaşım vardı. Yanına geldiğim 
müddetle ilSnen tebligat icrasına zaman gülümsedi: 
karar verilmiştir. - Ne o, kediden mi kaçtın? 

Tarihi ilundan itibaı e,· niliayet Ona: 
işbu bir ay içinde 938/3912 dosya - Evet, dedim ve sordum: 
numarasile dairemize nıüracaatla - Bu pis hayvanın kütüphane-
borcu ödemeniz vcyahud aid c • ı- de işi ne? 
ğu mahkemeden icranın geri bıra- Arkadaşım, henüz cevab ver -
kılmasına dair bir karar getirme- meden masanın al tındJn bir kedi, 
niz lazımdır. Aksi takdirde cebi feryadı koptu. Meğer bunun da 
icra yapılacağı ve yine bu müd- altında bir kara kedi yatmakta 
det içinde mal beyanında bulun- imiş .. Ben görmıyerek kuyruğu
madığınız takdirde hapis cezasile na basınca, hayvancağu, can acı
cezalandırılacağınız ve rehinin sa- sından bağırdı. 
tılacağı malumunuz olmak üzere O sırada dikkat ettim: Masa alt
bu babdaki ödeme emri tebliğ ma- lannda, kitab dolabları üzerinde, 
kamına kaim olmak üzere tara _ gezen, oturan ve uyuyan birçok 
fınıza 30 gün müddetle ilanen kev- kediler gördüm. 
fiyet tebliğ olunur. (938-3912) Arkadaşım anlattı: 

- 1 - Burada otuzdan fazla kedi 
Harh :\falfılü Kardeşler vardır. Bunları ism•ni şimdi ha-

Piyango gi~esi tırlıyamadığım kütüphanenin yaş-
lı ve emektar memurlarından biriı 

Her kcşidcde olduğu gibi • himaye etmektedir. Hatta 
l:;eşinci keşidede büyük lkra~ 

söylendiğine göre, bu adamcağız 

- Bu adam bekardır. kütüpha
nede yatıp kalkmaktadır. Sonra 
kedilerin kütüphaned~ bakılma -
!arının ve beslenmele:inin bir se
bebi de, kitabları farelerin tahri
batından korumak içindir. Bunun
la beraber, yirminci asırda böyle 
bir tedbir, insana bira.2 garib ve 
tuhaf geliyor, değil mi? 

Burası İstanbulun sa~ı!ı. zen
gin kütüphanelerinden biridir. 
Hemen her aradığınız eseri bura
da bulabilirsiniz. 

Fakat şu kt<iJerin yüzünden; 
onların gürültulerındcn ve neş
rettikleri pis kokudan kütüpha -
nede rahatça kitab okumağa, ders 
çalışmağa imkan yoktur. 

Bir aralık faz la üşümüştüm. Bi
raz ısınmak maksadile sobanın ya
nına gittim, fakat bir de ne göre
yim?! .. Sekiz on kedı bır kaleyi 
muhasara etırJş, duşman asker
leri gibi sobanın etrafını kuşat -
mışlar ... 

Yerime döndüm, okuma[:a de
vam ettim. 

Saat 4,5 da kütüphanede bir ses 
duyuldu: 

- Paydos! 
Okumakta olduğum kitabı bi -

tirmeme beş on sahife bir şey kal
mıştı. Ben bu birkaç sahifeyi de 
okuyup, sonra kütüphaneden çı

kacaktım. Fakat buna muvaffak 
olamadım. Daha aradar. bir da -
kika geçmeden omzuma bir el do
kundu: miyesi olan 5o.ooo lirayı müş- aldığı maaşın büyük bir kısmını 

terileri.ııden Bay Süleyman kedilerin iaşesine sarfediyor ve - Haydi efendi, paydos!. 
Gük kardeşe vermekle zen - K lkd k't b · d hergün onları ciğerle, bağırsakla a ım, ı a ı ıa e ettim ve 
gin etmiştir. besliyormuş.. kedili kütüphaneden çıktım .. 

Talihinizi bir de bu gişeden • -k d 

Çocuğunu 
Öldüren Ana 

(5 inci sayfadan devam) 
ceğini ümid ediyordum!. diye ağ
lıyarak söyleniyordu. Hakim de
miştir ki: 

- Kadının vaziyeti nazarı dik
kate alınarak Lir taraftan onun 
hakkında idam kararı verilirken 
diğer taraftan ölüm cezasının ya
şadığı müddetçe hap~e tahvili ci
hetine gidilmek istenmişlır. Onun 
için korkmayınız. Yaşamakta de
vam edeceksiniz!. 

Mahkum kadın çocuğunu ne -
den öldürdüğünü kısaca şöyle an
latıyordu: 

- Ben kocaya giderek bedbaht 
oldum. Küçük çocuğumla b raber 
olarak hayattan kurtulmak isti
yordum. 
Diğer iki çocuğu annelerinin 

hastanede olduğunu zannederek 
onun iyileşmes.ni bcklıyorlarmış. 
Kadının cezası ölünciye kadar 

hapse tahvil edilmiştir. 

Beyoğlu birinci sulh hukuk ha
kimliğinden: 

Hazine muhakemat müdürlüğü
nün. Kasımpaşada Yeniçeşme kız 
okulu yanında 7 No. lu evde Fikri 
küçük Kuraldan alacağı olan o
tuz altı lira dokuz kuruşun talı -
sili hakkındaki davanın cereyan 
eden muhakemesi sonunda: Otuz 
altı lira dokuz kuruşıın 24/10/938 
gününden itibaren, yüzde beş faiz 

Davust bu davete gidemediiğne 
iiıüldü ... Talat Paşanın vereceği 

ziyafette İttihad ve Terakkinin 
\>ütün nüfuzlu ricali bulunacaktı. 
Delikanlı için yeni tanışmalara 

Yesile olacak bu ziyafet de bir fır
sat sayılırdı. Fakat, Hayırsız ada
da tahtelbahir filosuna benzin ye
tiştirmek için bekliyen konsolos 
Palıner ve ön planda düşünülmesi 
icabeden Brudeye yardım işi bu 
fırsatı şimdilik ihmale daha doğ
rusu irnhale bıraktırıyordu. 

= a aşıma: Eskişehir Asliye hukuk hakım' -
Galat Yol deneyiniz. M a cu Salonu karşısında Tahir han 5 inci kat - ademki kedileri bu kadar Jiğinden: 

ve yüzde yedi buçuk avukatlık 

ücretile tahsiline dair verilen 26/ 
1/939 tarihli hükmün müddeaa -

Telefon: 44915 Sirkeci Tel. 24049 çok seviyor, dedim. Öyle ise evine Eski h' S t . k"~'~d S 
Davust karşısında duran baba- İİııııı••••••••••llİıİİİİİılİİİııİİİİİİİ••••••••••ıll •------------ .. - .. şe ır epe çı oJ~· en er- leyhin ikametgahının meçhuliye-- gotursun, orada beslesin. vent oğlu Hüseyin Şahin tarafııı-

'!"""~"""'""""'""!!!!!!""""""~'."""""""""""""'.::""'""'!!!!!!""'""""""''°""~""'""''""""""""'""'""'""'""'""',,........,,"""""'~"""""""""~"""""'""""""""'"""""",..,"""":"'"""""""""""'""'""'""'""'"""""'""'""',,,.,,. tine mebni ilanen tebliğ olunur. dan Sepetçi köyü civarında mı- (938-1726) 
görmii4 gibi olurum. 
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J anet evvela hafif sarardı, son
ra yü•Ü penbeleştL Bütün bu renk 
değış riş arasında hiç bir kız -

gınlık alameti göstermedi. Bilakis 
yüzünde memnun hır tebessüm 
kanadlandı: 

- - Bundan ne çıkar Sermed .. Bu 
kadar üzülınene değer mi! .. 

- Değer Janet.. Senin için .. 

Sözümü kesti. Ellerimi tut
muştu; başını aksi istikamete çe
virerpk· 

- Değmez Sermed, ı;ünkü ben 
senin metrPSin olmakla da iftihar 
ederim. Biliyorsun kL 

Bu sefer ben onun sözünü ya
rıda bıraktırdım. Çenesini tutup 

Yazan: NU51'et Safa COŞKUN 

başını yüzüme doğru çevirdim: 
- Ne diyorsun Janet .. 

Nemli gözlerini kaçırmak isti
yordu: 

- Sen bunu biliyorsun Ser -
med! .. 

O kadar şaşırmıştım ki.. Asabım 

bozuk, her tarafım titriyor, M u
hakememi kaybetmiştim. F akat 
neler işitiyordum? 

Beni koltuğa oturttu. Kendisi de 
yere diz çöküp kollarını dizlerime 
dayadı. Ona belki ilk defa dile -

katli bakıyordum. Çok güzeldi, 

- Sermed, bu akşam sana açıl
mak istiyorum. Müsaade et dıvhiç 
olmazsa sana içimi dökeyim. Beni 

ne sen, ne ailen hiçbir zaman adi 
bir mürebbiye telakki etmediniz. 

Bunun için bana mukabele etme
meni, bana bir kardeş muamelesi 

yapmanı dürüstlüğünün bir neti
cesi addediyor ve seviniyorum. 
Konuşmak için bu kadarcık olsun 

gurura sahibim. Seni ilk gençlilt 
çağlarındanberi seviyorum Ser -
med .. Bana pek kısa süren bir ya

kınlık gösterdin. Mukabele eder 
göründün, fakat bu pek çabuk geç
ti. Ümidlendim. Liikin Jaalettayin 

bir kapris olduğunu anladım. Se
ni o zamandanberi unutmadım 

Sermed.. Memleketime de senin 

için dönmedim. Ümidlendim di
yorum, ümidlenebilirim. Fakat bu 
ümidlerim beni nereye kadar gö
türdüler. Hiç değil mi'. Sen be

nimle evlenmezsin, buna kaç tür
lü mani var. Fakat ne bileyim, s 
nin sevgilln ve metresin olmakta 
bile ümidlerimin Lhakkukunu 

Dinle beni Sermed .. Sen anneni 

çağırdığın zaman annen hasta idi. l 
O halde gelmeğe kalktı. İlk mu-

halefet eden ben oldum. Maksadım 
aşikardı. Kendım gelmek istiyor

dum. Bunun da sebebi açık.. SJ

na kavuşmak .. Geldiğim günden
beri açılmak istiyoıum. Fakat ce

saretim yok .. Ben bedbaht bir kı
zım Sermed .. Hayatta hiçbir ga

yem yok .. Ne olacağımı bile bilmi

yorum. Yalnız senden birşey isti

yorum. Mademki dışlrısı beni se
nin metresin addediyor. Sen bana 

kardeş muamelesi yaptıkça da böy

le zannedecekler. İşlemediğimiz bir 

günahı yüklenmektense, bu günahı 

işleyerek yüklenmek daha doğru 
olmaz ını? .. 

Bunun için istiyorum ki.. 
Gözlerini gözlerimn kaldırdı. 

Göğsü ihtiliiçlar içindeydi. Burun 

deliltleri mütemadiyen açılıp ka
panıyor, gözleri süzülüyordu. A
sab bozukluğunun tevlid ettiği bu 
kabil çılgınlıklara hekimler bile 
teşhis koymuşlardır. Ne yaptığı
nu bilmiyorum. Yalnız onu kuca
ğıma çekip, yıllarca evvelki Ser
medin cür'etile dudaklarını öp
tüğümü ve: 

- Peki Janet pekô ... Mademk~ 
dünya böyle ve böyle isteniyor, 
böyle olınası lılzım! 

denci İzak Yahyel aleyhine açılan ------------
davada 930 senesi martı iptida - İstanbul asliye birin~i ticaret 
sından itibaren ayda 8 lira ücretle mahkemesinden: 

Diye onu şezlonga 
ğimi hatırlıyorum. 

müddeialeyh tarafından bekçi ta- Mahkemece satılmasına karar 
yin olunarak bu güne kadar de - verilen bej renkde B•kırköy kiı

vam eden bekçilik ücretinden ala- feğisi ve Lefke taşl"n evsafında 

cağı olan 800 liranın maa masraf ilci vagon taşın açık arttırması 17 / 
ve ücreti vekiilet tahsili hakkın- 3/1939 cuma günü saat 15 de ya
daki davanın yapılınakta olan tah_I pılact ktır. Almak istiyenleıin o 

kikatı sırasında: Müddeialeyhin gün ve o saatte taşların bulundu
ikametgiihı meçhul olduğundan ğu Haydarpaşada Devlet Demir-
15 gün içinde cevab vermek üzere yolları idaresine aid rıhtım üze-

sürüklediği- · d k' dava istidası suretile davetiyenin rın e ı açık ardiyede hazır bulun-

* 
Geceyansı kap, zııınin telaşlı 

telaşlı çalınmasile uyandık. Lakin 
Meralin hizmetçisi B•yan Pey -
mandı. Ağlamaktan gözleri kı -
zarmıştı. Perişan bir haldeydi. 
Hınç kırarak: 

- Hanımefendi sizi istiyor Ser· 
med Bey, dedi .. Felaket.. 

ilancn tebliğine karar verilmiş ve maları lüzumu ilan olunur. 
muhakeme 3/4/939 pazartesi saat (939 - 38) 

14 de bırakılınış ol,cluğundan müd-' 

deialeyhin ilan tarihinden itibaren 

15 gün içinde yukarda tasvir edi

len asıl davaya cevab vermesi ve 
yevmi mezkı1rda da Eskişehir as

liye hukuk mahkemesinde h•7.ır 

bulunması istida suretile dave • 
tiye tebliği makamına kaim ol -
mak üzere ilan olunur. (1595(1) 

~
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KOMEDİ KISMI 
Bu akşam 20.30 da 

(DİR MUHASİP ARANIYOR) • P. 



8-SON TELGK:AP'- 14. MART 1939 

HASAN KUVVET Ş RU u 
Zafıumumi, 

·S r ca 
Kansızlık, 
Kemik, 

Roma.tizma, 
• • 
nır 

hastalıklarına, cılız 
ihtiyarlar, solgun 
içmelidir. Kanı 

yavrular, yürümeyen, diş çıkaramıyan çocuklar, dermansız 
istidadı olanlar HASAN KUVVET ŞURUB'undan 
verir, şifai tesirleri çoktur . Fenni surette imal 
ve lezzetli bir şurubdur • Küçük büyük her 

kızlar, 
arttırır, 

içilmesi 

vereme 
işti ha 

kolay 
yaşta 

edilmiş, 
istimal edilebilir • 

Pastilleri 
sayesinde kabildir. 

Üsküdar icra Memurluğundan: SİZ, NEZLEsı·z, s"i7 kBıişr YALDA 
Üsküdar Uncular sokağında Mustafa ile temliken alacaklı Ali oğ-

lu Osman Şaleye borçlu 'Osküdarda Sultantepesinde Cami sokağında ı Hakiki VA L D A iemi üzerinde ısrar ediniz. Her Mühim Eczanede Bulunur. 
34 No. h hanede Safiyeye tapu sicilline nazaran Üsküdarda Hace Hesna ------------------ ·--------- ------------·---- ------

PASTiL 

Soğuk algınlığı, nezle ve 
yollarile geçer hastalıklardan korur, 

grip ve boğaz rahatsızlıklarmda, ses 
kısıklığında pek faydalıdır. 

iNGiLIZ KANZUK ECZAN ESi 

Dolmabahçe I 
HAVA GAZI 

Kok Kömürünü 1 Tercih Ediqiz 

Sultanahmed üçüncü sulh hukuk 
hakimliğinden: 

Osman tarafından Hakkı alcy- -
hine açılan haczin kaldırılması da
vasının müddeialeyhe ilanen ya
pılan tebligat üzerine neticei mu
hakemesinde müddeinin hissesine 
isabet eden 1/8 mülkiyet ile 2/8 
kuru mülkiyet üzerine mevzu hac
zin fekkine 19/7/937 tarihinde ka
rar verilmiş olduğundan usulün 
437 inci maddesi mucıbince tarihi 
ilandan itibaren 8 gün 
temyizi dava edilmediği takdirde 
hükmün kesbi kat'iyet edeceği 

Hakluya hüküm hulaeası tebliği 

makamına kaim olınak üzere ila-
nen tebliğ olunur. (937-493) 

.Dürı.yar.ıuı en ôü.yiı.6. -ra~o folır~a..sı o~ 

_PHILCO 'nvn _g_!J_a rı lıoz.1.1/ma~ 
!Jenı TllOPiK mode!t ge/mi.ştil' 

Hatun Camiişerü sokağında 13 ve yeni 23/1 sayılı hanci Hacı Mehmet 
Bey hanesi sol tarafı pa§a arsası doktor Kemalettin hane ve gahçesi 

önü yol ile çl'Vrili tamamı 1800 lira kıymeti muhammineli ilci evin ya
rısının açık arttırma ile satılmasına karar verilmiştir. Vaziyeti hazı
rası numarataj 32 No. lu kapıdan girildikte bir bahçe ve bahçenin ile
risinde üzeri çimento döşeli sarnıç vardır. Bahçede bir asma ve bir 

eril< ağacı mevcuttur. Bahçeden camekanlı ve zemini çimento döşeli 

antreden girilince solda etrafı _oluklu taşla tahdit edilmiş ve mutfak 
olarak kullanılan bir mahal vardır. Antreden girilince kısmen mermer 

ve kısmen çimento dii§eli bir taşlık ve sol tarafta alaturka bir hala ve 
sağda bir oda üzeri muşamba döşeli bir sofa ve bu sofa üzerinde bır 

oda ve ittisalinde bir küçük merdivenle inilir sofa altına tesadüi eden 
bir bodrum vardır. İl.tinci kat bu sofadan ahşab merdivenle çıkıldıkt.a 
jki oda ve diğer kısımdan tahta ve galvanizli saçla bölünmüş ve haJen 
sandık odası halinde kullanılan kapısız bır aralık mevcuttm. Bu kısım

da elektrik ve terkos suyu tesisatı vardır. Bu kısımda hissedar otur
maktadır. 32 No. lı evin kapısından girildikte zemini muhtelif kırık 

taş ve mermerlerle döşeli bir taşlık olup bu taşlıkta bir delikli taş ile 
diğer kısımdaki sarnıçtan su alan bir !renk_ tulumbası ve sol tarafında 

alaturka bir ocak vardır. Bu kısım tavansızdır Buradan ahşab döşe -
meli bir koridora geçilir. Koridora muttasıl bir oda vardır. Bu korıdor
dan tahta küçük bir kapı ile bahçe aralığına çıkılır. Bu odanın karşı
sında kezalik bir oda ittisalinde bir alaturka hala ve bir mermer mus
luk vardır. İşbu iki oda arasında birbirine geçecek bir kapı vardır. Ilu 
koridordan sonra bilahare camekanla bölünmüş ve halen iki oda o ~
rak kullanılan ve bahçe kapısı bulunan bir sofa vardır. Bu sofad;ın 
ahşab merdivenle ikinci kata çıkılır. Bu ikinci .kat natamam olup üzeri 

çatı ile örtülü bu kısmın bahçesine hamhudut Şahende arsasından açıl- ( ASTIL KATRAN HAKK Öksüriikleri kökünden 
mış bir kapı ile de girilir. Bu kısımdan diğer 32 No. lı kısma taşlıkta:ı keser tecrübeli::lir. 
açılan bir kapı vardır. Bu lusımda terkos tesisatı olduğu gibi diğer 32 ··---------------------------------------No. h kısınıda da elektrik ve terkos tesisatı vardır. 

1- İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 23/3/39 tarihinden 
itibaren 937/5425 No. lr Üsküdar İcra dairesinin muayyen No. sında her 
kesin görebilmesi ;çin açıktır. İlanda yazılı olanlardan fazla malumat 
almak istiyenler işbu şartnameye ve 937 /5425 No. lı dosyasile memu
riyetim.ize müracaat etmelidir. 

2 - Gayri menkul 19/4/93& tarihinde Çarşamba günü saat 
14-16 da Üsküdarda Şerif Bey Çeşmesi sokağında 

1
16 numaralı adliye 

binasında Üsküdar icra memurluğu odasında üç defa bağırıldıktan sonra 
en çok arttırana ihale eclilir. Ancak ihale bedeli muhammen luyme
tin yüzde 75 ini bulmaz veya satış istiyenin alacağına rüçhanı olan 

diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların o gayri menkul ile temin 
edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkma2sa en çok arttıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit edilerek 

4/5/939 tarihine müsadif Perşembe günü saat 16 da Üsküdar İhsaniye
de Şerübeyçeşmesi sokağında 16 No. lı adliye binasında icra memur
luğu odasında yapılacaktır. Bedel satış istiyenin alacağına rüchanı o

lan diğer alacaklılarıı:ın bu gayrimenkul ile temin edilm~ alacakla
rının mecmuundan fazlaya çıkmak şartile en çok arttırana ihale edilir. 

3- Arzedilen bedel peşindir. Arttırmaya iştirak için yukarıda ya
zılı kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veya milli bi.r 
bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. 

4--- Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya veri
len mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendi

sinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arz ı etmiş olduğu be
delle almağa ra2ı olursa ona, razı olmazsa veya bulunmazsa hemen 15 

gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. Iki ihale 
arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 5 den hesap olunacak faiz 
ve diğer masraflar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimİ2.ce 
alıcıdan tahsil olunur. 

5- İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtüak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarının hususile faiz ve mas
rafa ait olan iddialarını gayri men.kul üzerindeki haklarını ilan tarihin
den itibaren 20 gün içinde evrakı müsbiteleri!e birlikte memur;,:cti
mize bildirmeleri icab eder. Aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit ol
madıkça satış bedelinin paylaşmasından haric kalırlar. 

6 - Alıcı arttırma bedeli haricinden olarak ihale karar pullarını, 
tapu ferag harcını ve 20 senelik vakıf taviz bedelini vermeğe mecbur
dur. 

Gayri menkulün nefsinden doğan müterakim vergiler, tanzüat ve 
tenviriye ve telliıliye rüsumu ve vakıf icaresi borçluya aittir. 

7- Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenlerin arttırma şartna
mPsini okumuş ve lüzumlu malii.matı almış ve bunları tamamen kabul 
elmiş ad ve Hibar olunur. Yukarıda gösterilen gayri menkul işbu ilan 
\'e gösterilen arttırma şartrı,amesi dairesinde satılacağı ilan olunur. 

937/5425 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 
ETEM İZZET BENİCE 

Ba.sıld~ yer: SON TELGRAF Matbaası 

j İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
-r 1 

1- İdaremizin Cibali Tütün ve Kutu Fabrikalarında halen mev-
cud olanlarla Mayıs 939 gayesine kadar •160.000> kilo birikeceği tah
min edilen tahta parçası evvelki ihale feshedilerek yeniden pazarlıkla 

1 arttırmaya konmuştur. 
1 

il- Muhammen bedeli beher kilosu •50• santim hesabile •800> 
ve % 15 teminatı •120• liradır. 

SıhMtinızi Stıvtorııeniz ? 

IZMIRIN 
AŞÇIBAŞI Markalı 

MAKARNAlARI 
Heı· yerden israrlaisteyiniz 

Selanik Sergisinden Büyük 

Mükafat. 

İstanbul 2 inci icra dairesinden: 
Bir borçtan dolayı 936/3548 No. 

lı dosya ile mahcuz bulunan dolap, 
camekan dolabı, sandalya, ayna, 

IlI- Arttırma 18/3/939 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat 10 
da Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesi Müdiriyetindeki Satış Kı:ı· 
misyonunda yapılacaktır. 

IV- Tahta nümuneleri Cibali ve Kutu Fabrikalarında görülebilir. 
cl674· 

Her güzel kadının yegane 
düşüncesi 

K H E M P ER T E V '~ir. 
O: Senelerdenberi sinsi latife 
verdiği vadi tuttu ve tutmak -
tadır. Ne mubalii.ğ:ı ve ne de 

inkisarı hayaldir. 

K R E M P E R T E V' in 
Cilde yapacağı tesil' herhangi 
bir kremin işi değildir. Binbir 
isimle türlü mübaliiğa ile size 
teklif edilen kremleri ihtiyatla 

karşılayınız. 

K R EM P E R T E V' in 

lavabo, jardiniyer karyola, port -
manto, vazo, şamdan ve tabaklar 
22/3/939 tarihine miisadif çarşam
ba günü saat 15,5 tan 17 ye kadar 1 

Tepebaşında Fresko han çatı kat
ta satılacaktır. O gün verilen be
del muhammen kıymetinin % 75 
ini bulamazsa ikinci arttırması 

29/3/939 tarihine müsadif çarşam
ba günü ayni mahal ve saatte icra 
01~narak. en çok ar~tırana ~a1~ IIstanbul Telefon Müdürlüg" ünde_n: 
edilecektır. Taliblerın satış gunu l 
ve saatlerinde mahallinde bulu- 1- 2000 aded kurslu kombine telefon makinesi klıpalı ıoarfla 
nacak memuruna muhammen kıy
metin % 7 buçuk nisbetinde pey 
akçesile müracaatları ilan olunur. 

satın a:lınacaktır. 

2- Muhammen bedel (40000) muvakkat teminat (3000) lira olup 

l 

TÜRı<İYE 

•HELiOS•MUESSESATI 
ISTANBU•. GA•ATA•VOYVODA CAD. ıa4·ta6·126•T" . HELIOŞ. TELEFON• 44616 

"""' -. . . . . . . .. -.. ,:: .· --; -- . . .. ' - ~- ~-, ..... 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 
Eksiltmeye konulan iş: Haydarpaşa Nümune hastanesi erzak am

barı -inşaatı işi. 

Keşif bedeli : 1994 lira 22 kuruş. 

Muvakkat garanti : 150 lira. 

Haydarpaşa Nümune hastanesi erzak ambarı ill§aatı işi açık eksilt
meye konulmuştur. 

Eksiltme 29/3/939 Çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat 

ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapı
lacaktır. İstekliler şartname, proje ve buna bağlı diğer evrakı her güıı 
komisyonda görebilirler. 

"':- İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasiel 2490 sayılı ka

ııunda yazılı vesikalar ve bu işe yeter' muvakkat garanti makbuz veya 

ı5anka mektubu ile Jıirlikte en az bu ışe benzer 1000 liralık iş yaptığına 
. ' 

dair ihale tarihinden 8 gün evvel İstanbul Vilayetinden almış oldukları 

939/3548 eksiltmesi 31/3/939 cuma günü saat 16 da Müdürlük binasındaki Satını--------------------------
vesikalarile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. • 1666· 

-------
Diş Tahihi 

Ratip Türkoğlu 
Adres: Sirkecide Viyana ol<U sıran 

blrinei kal No. 26 
Muayene saall: Öfleden sonra H-H. 

alma Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnamesi 1 lira mukabilinde Levazım Amirliğim.izden alına
bilir. 

4--- İstekliler muvakkat teminat ve 'kanuni vesaiki muhtevi kapalı 

zarflarını o gün saat 15 e kadar Komisyona v~lidirle,r, ~951), 

İstanbul Erkek Öğretmen Okulu Satınalma 
Komisyonundan: 

Okulum= elbise dikişine ajı:l ilan bıurünkü Münakasa gazet&-
alndeclir. o.1565• 


